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1 Barns digitala literacyaktiviteter och samspel
i kamratgrupper

Den här avhandlingen handlar om hur barn samspelar och deltar i kamratkulturer online och offline när de använder digitala medier i vardagen. I fokus
här står två kamratgrupper, en grupp med flickor och en med pojkar, som bor
och växer upp i olika typer av bostadsområden. Barnen (10-13 år) i de två
grupperna har följts under fritiden under ett år i en videoetnografisk studie
(jfr Goodwin & Kyratzis, 2012). I båda kamratgrupperna är användning av
digitala medier en betydelsefull del av barnens sociala umgänge. Digitala
medier ingår i dag som en självklar del i många barns vardag och används
ofta utan större reflektion som vilken annan vardaglig aktivitet som helst (jfr
Sparrman m.fl., 2009). Barn tänker antagligen inte på hur de gör när de svarar i mobiltelefonen, gör en sökning på internet eller använder sociala medier, eftersom dessa aktiviteter är en närmast självklar del av deras vardagliga handlande. På liknande vis beskriver Lewis och Fabo (2005) unga tonåringars vardagliga användning av digitala medier:
When technology becomes “normal” in this way, it is no longer complicated,
nor is it notable to its users. It is a fact of life, a way of being in the world, a
producer of social subjects that find it unremarkable—so unremarkable that it
seems ’everybody does it’. (Lewis & Fabo, 2005, s. 470)

I min avhandling studeras barnens sätt att kommunicera med andra barn i
digitala literacyaktiviteter och delta i kamratkulturer framförallt utifrån deras
vardagliga deltagande och kommunikation med kamrater online och offline.
I studien benämns de sociala aktiviteter som barnen deltar i via digitala medier för digitala literacyaktiviteter, som här avser olika former av kommunikativa praktiker som omfattar både att läsa och tolka, att skriva och producera, granska samt navigera för att kunna söka, delge och utvärdera information och skapa sociala relationer i digitala medier. För att som barn kunna
delta i digitala literacyaktiviteter krävs olika sorters kompetenser. Det initiala intresset för barns vardagliga aktiviteter leder därmed vidare till att det
blir intressant att undersöka hur barnen gör när de interagerar och vilka typer
av kompetenser de använder i social interaktion med andra barn. I studien
finns ett specifikt intresse för hur barnens kompetenser om användning av
digitala medier framträder som en av många kommunikativa resurser barn
har tillgång till när de deltar i kamratkulturer.
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Många barns tillgång till och användande av digitala medier och därmed
deras kommunikation med kamrater begränsas på olika sätt av vuxenvärldens genom de regler vilka också är en del av barns vardag och barndomar.
Barns olika sociala och kulturella bakgrunder formar barns vardagsliv (jfr
Alanen, 2001; Evaldsson, 2005; Änggård, 2005) och påverkar följaktligen
deras användning av digitala medier. Findahl (2010) berör skillnader som
finns, inte bara mellan användande av digitala medier i olika åldrar utan
också skillnader mellan flickors och pojkars användning av digitala medier
samt skillnader i användning av digitala medier relaterade till föräldrars utbildningsnivå. Barns olika tillhörigheter påverkar alltså deras sätt att använda digitala medier. I ett vidare perspektiv motiveras den här studien av att
barn använder digitala medier i stor utsträckning i sin vardag och att användningen ständigt ökar och att användandet går längre ner i åldrarna (Findahl, 2010).

Digitala medier i barns vardag
Ungas vardagsliv utgörs bland annat av att de deltar i aktiviteter som är relaterade till digitala medier (Aarsand, 2007; Carlsson, 2010; Findahl, 2014;
Holloway & Valentine, 2003; Tapscott, 1998). Tillgången till och användandet av digital teknik har ökat snabbt i Sverige. 1995 hade 25 % av svenskarna tillgång till dator i hemmet och 2 % hade också tillgång till internet i
hemmet. I dag har de flesta i Sverige tillgång till internet (Findahl, 2010). 85
% av alla 9-14-åringar hade 2011, när det här fältarbetet genomfördes, tillgång till internet i hemmet (Carlsson, 2010). Mobiltelefoner, datorer och tvspel är vanliga i de miljöer där barn dagligen vistas och de används tidigt i
åldrarna. 2014 är 91 % av alla barn i mellanstadieåldrarna är uppkopplade
mot internet varje dag (Alexandersson & Davidsson, 2014). År 2009 hade
hälften av alla knappt 4-åringar använt internet. På nio år, mellan 2000 till år
2009, sjönk den genomsnittliga nybörjaråldern från 13 till 4 år (Findahl,
2010). I statistiken om barns användande av internet syns inte bara skillnader
mellan användande i olika åldrar utan också skillnader mellan flickors och
pojkars användande av olika medier (Findahl, 2010 a). Det visar sig här att
flickor i högre utsträckning än pojkar ägnar sig åt sociala medier och att
pojkar i högre grad än flickor ägnar sig åt spel efter 12-årsåldern (Findahl,
2010; Statens medieråd, 2010). Statistiken visar också att användningen
skiljer sig mellan barn till föräldrar med lång utbildning och barn till föräldrar med kort utbildning. Barn till föräldrar med lång utbildning använder
internet tidigare än de barn som har föräldrar med kortare utbildning (Findahl, 2010).
Medie- och forskningsdebatter om barns användande av digitala medier
har i stor utsträckning haft fokus på vad som är ”bra” eller ”dålig” användning av digitala medier. Exempel på detta kan vara debatter om hotbilder
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som mobbing, grooming1 och våld (se t.ex. Dunkels 2007; Enochsson 2001;
Enochsson, 2007a; von Feilitzen m.fl., 2011). Statens medieråd (2011) har
gjort en översikt över forskning som behandlar risken att bli våldsam av
våldsamma spel och kommit till slutsatsen att det inte finns någon grund för
ensidiga antaganden om risker. Det finns samtidigt inom forskningen mycket
stor tilltro till de fördelar det innebär för barn att använda digital teknik samt
de kunskaper barn har på området (Hernwall, Aarsand & Tingstad, 2010).
Flera studier är gjorda i miljöer där barn har haft relativt god tillgång till
digital teknik hemma och i skol- och förskolemiljöer (ibid.). Flera av studierna baseras på brevväxling, intervjuer med barn eller etnografiska observationer i utbildningsmiljöer eller miljöer relaterade till utbildning (t.ex. Hernwall, Aarsand och Tingstad 2010).
Färre studier har haft fokus på barn och ungas användning av digitala medier i vardagen och specifikt under fritiden (För undantag se t.ex. Aarsand,
2007; Drotner, 2008; Holm Sørensen, 2010; Ito m.fl., 2008; Sjöblom, 2011).
Det faktum att digitala medier utgör en så stor del i barn och ungas vardag
gör att det är intressant att studera hur barn använder digitala medier i samspel med andra barn utanför skolan på sin lediga tid. Det behövs också mer
kunskap om hur barn i olika sociala och kulturella grupper kommunicerar
via digitala medier och vilka kompetenser som krävs av barn när de interagerar med andra via digitala medier.

Syfte och frågeställningar
Syftet med den här studien är att undersöka hur barnen i de två grupperna,
flickorna i hemmet och pojkarna på fritidsverksamheten, gör när de deltar i
kamratkulturer och olika typer av digitala literacypraktiker i samspel med
andra barn. Dessutom syftar studien till att undersöka vilka olika typer av
kompetenser som behövs för att barnen ska kunna delta i kamratkulturer och
literacypraktiker.
Med digitala literacypraktiker avses här ett kulturellt och socialt konstituerat sätt att använda och förstå literacy (Barton, 2007; Street 1993). Literacy
innebär här läs- och skrivkunnighet i en vidgad mening. Det innebär att digitala literacypraktiker konstitueras genom barns deltagande i olika former av
literacyaktiviteter som medieras via digitala medier. Dessa aktiviteter skapar
tillsammans sociala och kulturella mönster. Min empiri exemplifierar hur
dessa kulturella mönster kommer till uttryck i barnens interaktion genom
vilken olika former av kamratkulturer skapas och upprätthålls. De digitala
literacypraktikerna är en således del av barnens kamratkulturer, vilket här

1

Grooming innebär i det här sammanhanget att någon tar kontakt via Internet för att begå
övergrepp mot personen. Begreppet används i samband med att vuxna har försökt nå barn i
samma syfte.
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innebär att barnen delar en uppsättning rutiner, artefakter och värden som de
skapar, formar och delar i interaktion med kamrater (Corsaro & Eder, 1990).
Följande fem frågeställningar har jag använt för att undersöka hur barnen
i de två grupperna gör när de deltar i kamratkulturer och olika typer av digitala literacypraktiker i samspel med andra barn.
1. Hur använder barnen digitala medier på fritiden tillsammans med
andra barn?
2. Hur går barnen tillväga när de navigerar i digitala miljöer tillsammans med andra barn?
3. Hur kommunicerar barnen via sociala medier?
4. Hur granskar och tolkar barnen digitala produktioner?
5. Vilka kompetenser behöver barnen för att kunna delta digitala literacyaktiviteter i olika sammanhang?
I följande avsnitt beskrivs några av de teoretiska ställningstaganden som
utöver frågorna och det empiriska materialet ligger till grund för studien.

Literacypraktiker och barns användning av digitala
medier
Eftersom fenomenet digitala literacyaktiviteter undersöks i ett sammanhang
som består av två kamratgrupper och deras kamratkulturer, väljer jag att
presentera teorier om literacy och kompetens innan jag redogör för de teoretiska perspektiv som jag intar gällande kamratkulturer och den sociala
aspekten av användandet av digitala medier.
De valda teoretiska perspektiv och verktyg som presenteras har väglett
analyserna av barnens vardagliga digitala literacyaktiviteter och hur olika
former av digitala literacypraktiker etableras i de olika kamratgrupperna.
Avsnittet omfattar en presentation av centrala begrepp som literacypraktik,
literacyaktivitet, kommunikativ kompetens, digital literacy och digitala medier.
Den digitala teknikens intåg har medfört att ett antal forskare från olika
discipliner har försökt definiera och utveckla sätt att utforska och tala om
digital literacy. Denna forskning har framförallt sitt ursprung i mediekunskapsfältet (media education) (t.ex. Buckingham, 2006) men har också behandlats med utgångspunkt i ett språkvetenskapligt perspektiv (t.ex. Gillen
& Barton, 2010). I den här studien utgår jag som tidigare nämnts från begreppen literacy, literacypraktiker, literacyaktiviteter (Literacy event) och
kommunikativ kompetens, begrepp som rör kommunikativa handlingar i ett
socialt sammanhang.

14

Literacyaktiviteter och literacypraktiker
Begreppet literacy dvs. läsande och skrivande förstås här som kommunikationsformer vilka är integrerade i människors vardagliga aktiviteter i ett socialt sammanhang (Barton, 2007; Säljö, 2000). Läsande som aktivitet rymmer
därmed många fler kunskaper än att koda och avkoda text. Jag lutar mig här
mot forskning som har ett vidgat perspektiv på literacy såsom Barton,
(2001), Heath (1983), Scribner och Cole (1981) samt Street (1984, 2003).
Dessa forskare bedriver forskning inom vad som kallas ”New Literacy Studies”. Man talar här om en social vändning (social turn) under 1980-talet då
flera studier växte fram som visade att literacy inte enbart kan förstås som en
kognitiv färdighet utan som en form av social praktik som utvecklas, används och är integrerad i ett socialt sammanhang. Heath, (1983), Scribner
och Cole (1981) samt Street (1984) är exempel på forskare som tidigt bedrev
literacystudier och som uppmärksammade betydelsen av att studera människors literacypraktiker i ett socialt och kulturellt sammanhang, vilket också
görs i denna studie. Barton (2007) argumenterar liksom Street (1984) för att
studera literacy som social praktik:
Instead of studying the separate skills, which underlie reading and writing, it
involves a shift to studying literacy, a set of social practices associated with
particular symbol systems and their related technologies. To be literate is to
be active; it is to be confident within these practices. (Barton 2007 s. 32)

Heath (1983) visar i sin klassiska studie av vuxna och barn i samspel i tre
olika kulturer, hur olika typer av literacypraktiker och barns utveckling av
kommunikativa kompetenser konstitueras i den sociala miljö barn växer upp
i. Det sätt på vilket barn lär sig att läsa och skriva i hemmet har även betydelse för de sätt som barn senare i livet har möjlighet att delta i andra typer
av sociala sammanhang såsom i klassrumsmiljöer. I samma anda skiljer
Street (2003) mellan ”autonomous” och ”ideological models of literacy” där
”autonoumous” står för en syn på literacy som ett knippe färdigheter, som
”finns” och på ett mekaniskt sätt leder till olika kompetenser. Medan ”ideological” står för en annan syn där man ser literacy som någonting som sker i
ett socialt sammanhang. De sätt som människor förhåller sig till läsande och
skrivande är rotade i deras syn på kunskap och identitet (Street, 2003 s.7778) dvs. ”literacy practices”. Begreppet literacypraktiker (literacy practices)
är användbart i ljuset av att det är svårt att förstå hur mening uppstår genom
att studera någon typ av literacyhändelse (literacy event) om man inte har
kunskaper om det lokala sammanhang där språk och text används. Heath
(1982, s. 93) definierar ”literacy event” som ett tillfälle där skrift är integrerad i deltagarnas sätt att interagera och i deras tolkningsprocesser”. Street
(2003) menar att det är viktigt att studera de sammanhang samt de sociala
och kulturella konventioner som gör att literacy events blir begripliga. Literacypraktiker förbinder literacy events med större sociala sammanhang och
konventioner som ger mening till de ”literacy events” som studeras (Street,
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2003 s. 21). Literacypraktiker handlar om hur människor som lever och deltar i ett visst sammanhang brukar göra när de använder skrift (läs- och skrivpraktiker), det vill säga när de deltar i olika former av literacyaktiviteter som
över tid blir rutin och bildar en praktik, i det här fallet en literacypraktik.
Ungas språkanvändning i olika literacypraktiker offline är en del i hur digitala medier utövas och medieras (Crystal, 2001). I ett kommentarfält på
Facebook eller i en chatt präglas ofta skrivet språk av en viss talspråklighet
(Sjöberg, 2010) där deltagarna skriver ord som de uttalas, eller använder
slang som traditionellt inte används i skriven text. Detta gör det möjligt att
uppfatta dialekter och sociolekter. Anna Greggas Bäckström (2011) har genomfört en studie om dialekter och sms som visar att ungdomarna i hennes
studie skriver på dialekt när de chattar och skriver sms till någon som de tror
förstår deras dialekt, men skriver vykort och dagböcker på standardsvenska
(Greggas Bäckström, 2011). I digitala miljöer såsom Facebook uttrycks
ibland känslor eller sinnesstämningar genom användningen av smileys.
Smileys består antingen av färdiga symboler, som exempelvis ansikten och
hjärtan, eller som kan sammanfogas av bokstäver, siffror och andra tecken
från tangentbordet på följande vis: :-) eller <3. Dessa kan ses som en del av
”regelverket för det sociala samspelet” i chattar och liknande kommunikation via digitala medier där den känsloförstärkande aspekten är en av flera
funktioner” (Sjöberg, 2010, s. 45). Sjöberg menar alltså att smileys kan ses
som kommunikativa handlingar det vill säga någonting mer än bara känsloyttringar.
Jag kommer fortsättningsvis i texten att använda begreppet digitala literacyaktiviteter synonymt med det engelska begreppet “literacy event” när
jag analyserar barnens användning av digitala medier. Som jag kommer att
visa är literacyaktiviteter ett begrepp som är möjligt att använda för att undersöka var, när och hur barnen deltar i digitala literacypraktiker och framförallt vilken typ av digitala literacyaktiviteter barnen ägnar sig åt. Mer specifikt använder jag Heaths (1982) definition av literacy event: ”ett tillfälle
där skrift är integrerad i deltagarnas sätt att interagera och i deras tolkningsprocesser” (Heath 1982, s. 93, min översättning och kursivering). För att
skapa en analytisk enhet som passar min studie har jag använt Heaths begrepp “literacy event” som främst omfattar användning av skrift, till att här
omfatta barns användning av digitala literacyaktiviteter. Med digitala literacyaktiviteter avses alltså i den här studien: De aktiviteter som sker där
digitala medier är närvarande och integrerade i deltagarnas sätt att interagera
samt i deras tolkningsprocesser (jfr Gillen & Barton, 2010). Jag använder
här begreppet digital literacyaktivitet för att undersöka hur uttryck som tal,
text, bild och film samspelar i barns användning av digitala medier.
I nästa avsnitt beskriver jag mer ingående vad som i denna studie avses
med begreppet digital literacy i relation till barnens användande av digitala
medier i vardagen.
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Digital literacy
Begreppet digital i digital literacy används i denna studie för att betona att
det handlar om att kommunicera och producera text i en vidgad mening där
bild, film och andra uttrycksformer ingår i digitalt medierade miljöer och
med digital teknik som verktyg. Den digitala tekniken erbjuder barn och
unga många stödfunktioner som exempelvis stavnings- och sökhjälp som
kan underlätta kommunikationen. Användaren behöver dock kunskap för att
förstå och kunna använda dessa erbjudanden. Internet, datorspel, film och ny
teknik tillhandahåller nya sätt att representera världen och kommunicera
vilket, menar Buckingham (2006), medför att om lärare vill använda digitala
medier i undervisningen måste de ta hänsyn till att eleverna har egna erfarenheter av att använda digital teknik. Unga ägnar sig åt medier som kulturform på fritiden och inte enbart för att de har ett intresse av digital teknik i
sig. Elever behöver därför kunskaper om mediernas olika användningsområden för att kunna förstå hur de kan användas och för att kritiskt kunna
granska dem. Buckingham (2006) argumenterar för en vidare definition av
digital literacy än dem som används inom informations- och teknikfältet och
inom olika former av medieutbildningar, där begreppet digital literacy enligt
Buckingham (2006, s. 263) enbart handlar om kunskap om teknikfärdigheter
och information. Erstad (2011) menar liksom Buckingham att digital literacy
ska ses som någonting annat än endast tekniska färdigheter.
A lot of focus has traditionally been directed towards the technology itself,
and which skills are needed in order to operate computers and software. I believe this is a restricted focus. Literacy is not in itself related to a specific
technology (Lemke, 1998), but rather the competencies and skills needed in
order to take advantage of different technologies in order to learn, framed
within certain social and institutional settings […. (Erstad, 2011, s. 295)

Erstad (2011) understryker här betydelsen av att betrakta digital literacy inte
enbart som teknisk kompetens eller att kunna hantera datorer utan att snarare
som de kompetenser som krävs för att kunna dra nytta av olika typer av digital teknik som en del i ett specifikt socialt och institutionellt sammanhang.
Buckingham (2006) redogör för ett axplock av de senaste 20 årens försök
att vidga literacybegreppet bortom den ursprungliga definitionen som handlar om skriftspråket och skriftspråkliga färdigheter. Han ställer sig samtidigt
kritisk till alla de typer av literacy som växer fram. Han menar att de tillsammans med andra mer vardagliga former som ekonomisk och till och med
andlig literacy, tenderar att vidga användningen av begreppet literacy så
mycket att de inte längre anknyter till den ursprungliga betydelsen som
handlar om skriftspråket. Literacybegreppet har enligt Buckingham blivit ett
vagt begrepp och mer ett allmänt uttryck för kompetens eller förmågor. På
liknande sätt har ”New Literacy Studies” kritiserats för att göra gränserna för
literacy otydliga (se t.ex. Barton, Hamilton, & Ivanic, 2000, s. 95). Dock har
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Barton (2001, s. 95) försvarat ett vidgat literacybegrepp med att det existerar
oklara gränser mellan många former av literacies, vilka har kopplingar och
likheter med varandra och inte går att separera såsom produktioner som innehåller både text och bild.
Buckinghams (2006) definition av digital literacy innehåller som tidigare
nämnts långt mycket mer än förmågor (skills), information och teknik och
omfattar fyra nyckelbegrepp som utgör en del av hans definition av digital
literacy: representation, språk, produktion och publik, begrepp som ursprungligen kommer från mediekunskapsfältet (media education).
”Like all media, digital media represent the world, rather then simply reflect it” (Buckingham, 2006, s. 267), dvs. medier avspeglar inte utan representerar således ett visst perspektiv av verkligheten. De utgör en representation av världen på samma sätt som skrift är en representation av tal. Representationsaspekten är viktig då den gör det möjligt att kunna reflektera över
medier på ett kritiskt vis. En representation är gjord av någon med ett syfte
och bär därför på information om någonting mer än det som har avbildats.
Flera forskare menar att insatta användare av digitala medier måste kunna
värdera det material de möter t.ex. genom att bedöma motivet hos skaparen
av material från digitala medier genom att jämföra det med andra källor inklusive sina egna direkta upplevelser (se t.ex. Buckingham, 2006, Graviz &
Pozo, 1992; Graviz, 2012). Kunskap om representationsformer innefattar
också hur webbsajter gör anspråk på att tala sanning och att de som använder
digitala medier måste veta hur man gör för att fastställa autenticitet. Digital
literacy omfattar enligt Buckingham (2006) även att kunna identifiera närvaro och frånvaro av vissa perspektiv och erfarenheter, såsom vem, vad och
vilka åsikter som representeras respektive inte representeras i digitala medier
(se även Graviz, 1996). För att vara en helt läskunnig person räcker det inte
att bara kunna använda språk rent allmänt utan man måste också förstå hur
språk används och fungerar i olika sammanhang. Det innebär även att förstå
hur språk är uppbyggt och hur språkliga konventioner ser ut i olika genrer
(Buckingham, 2006), vilket i sin tur kräver analytiska kompetenser och kunskaper om specifika begrepps betydelser. I fråga om webben menar Buckingham att det kan betyda att man som barn för att kunna använda webben
behöver lära sig förstå den retoriska funktionen med avseende på hur länkar
är placerade och hur designen av en sajt är uppbyggd.
Buckingham (2006) menar att literacy dessutom innebär att förstå vem
som kommunicerar med vem och av vilken anledning. Han menar också att
unga människor måste vara medvetna om vikten av kommersiellt inflytande
i medier – speciellt som dessa syften ofta är osynliga för användaren. Det
betyder att literacy också innehåller en medvetenhet om den globala roll som
reklam, marknadsföring och sponsring har och hur den påverkar vilken typ
av information som är tillgänglig. Exempelvis har avsändaren ofta en tanke
om att budskapet ska nå en viss publik på ett visst sätt. För att ha möjlighet
att förhålla sig kritiskt till medier behövs kunskap om dessa processer.
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Slutligen handlar literacy också, enligt Buckingham, om att vara medveten
om sin egen position som publik (publik eller användare) vilket innebär att
förstå hur media är riktad till olika målgrupper samt hur olika målgrupper
svarar på och använder media (jfr Graviz, 1996). På webben kan det innebära att vara medveten om hur användare får tillträde till sajter och hur de
blir tilltalade och guidade (eller uppmuntrade att navigera) av t.ex. design
och länkar och hur information samlas om dem, vilket också innebär att förstå de olika sätt som mediet utnyttjas och att kunna reflektera över hur det
används i vardagen samt hur det skulle kunna användas annorlunda. Alla
dessa faktorer har sammantaget stor betydelse både för vad som kan anses
vara en kompetent producent och en kompetent publik/mottagare med ett
kritiskt förhållningssätt.

Forskning om barns användning av digitala medier
I det här avsnittet redovisar jag tidigare forskning om barns användning av
digitala medier. Inledningsvis lyfter jag fram två samhälls – och forskningsområden: digitala medier och risk samt digitala medier i utbildningssammanhang. Dessa områden har i hög utsträckning studerats ur vuxenvärldens
perspektiv och är en del av barn-datorforskningens historia. Sedan fokuserar
jag på den forskning som utgår från barns eget perspektiv på användning av
digitala medier, vilken min studie metodologiskt och tematiskt bygger vidare
på. Därigenom placerar jag den här studien i ett forskningssammanhang och
avslutar avsnittet med den forskning som ligger nära min egen studie.
När det gäller studier om barns datoranvändning utkristalliseras vanligen
områden som fördelar och nackdelar med att barn vistas i digitala miljöer
samt forskning om barns och pedagogers uppfattningar om användning av
datorer i formella och informella miljöer. Delar av den tidigare forskningen
om barn och digitala medier har haft fokus på risker med dator och internetanvändning. I flera studier om barns användande av digitala medier nämns
moralpaniken (Cohen, 1972) eller mediepaniken (Drotner m.fl., 1999) dvs.
att olika typer av faror förknippas med användning av specifika medier (Se
t.ex. Dunkels, 2007; Enochsson, 2001; Sjöblom, 2011). Dunkels (2007) problematiserar vuxenvärldens risktänkande genom att i sin studie undersöka
riskerna ur barnens perspektiv dvs. hur barnen ser på risker med internetanvändning. Hon visar bland annat att temat risk inte var framträdande i barnens tal om internet och digitala medier och att barnen hade en god bild av
vad som är farligt på nätet samt egna strategier för att undvika dessa faror (se
Dunkels, 2010 för översikt).
En stor del av forskningen om barn och digitala medier har haft fokus på
hur datorerna skulle kunna användas i formella utbildningssammanhang.
Klerfelt (2007) skriver med stöd i Light (1997):
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Vid datorns inträde i pedagogiska miljöer under 80-och tidigt 90-tal fanns
förväntningar om datorn som det perfekta verktyget för skräddarsydd instruktion riktad mot enskilda barn och omsorgsfullt utformad för just det barnets egen nivå och tempo. (Klerfelt, 2007, s. 49)

De tidiga studierna om barns datoranvändning i skolan bedrevs ungefär samtidigt som andra studier som undersökte implementering av datorer i skolan
(t.ex. Holmberg, 1995; Jedeskog 1993; Pedersen, 1998) och studier om skolprestationer i relation till användning av datorer (Edström & Grönbladh,
1999; Svedberg, 1995). Stora svenska implementeringsprojekt med syfte att
implementera datorer i skolans pedagogiska verksamhet är KK-stiftelsens
olika projekt och regeringens satsning på IT i skolan - ITiS, vilka följdes av
flera rapporter och studier (t.ex. Hernwall m.fl., 1999; Riis m.fl., 1997).
Denna forskning är i huvudsak genomförd i skolmiljö, flertalet med starka
kopplingar till skolprestation eller pedagogiskt arbete i formell utbildning.
Flera av studierna är genomförda utifrån ett vuxenperspektiv. Enochsson
(2001) visar också att:
En stor del av den forskning som görs inom skolans sfär utgår från de vuxnas
perspektiv, forskares såväl som lärares och skolledares (Enochsson, 2001, s.
10).

Studier med fokus på barns eget perspektiv på deras användande av digitala
medier, har under 2000-talet genomförts med hjälp av brevväxling, intervjuer och chattar med eller utan besök i de miljöer som barnen vistas i (t.ex.
Enochsson, 2001; Hernwall, 2001; Dunkels, 2007). Hernwall (2001) undersöker barns perspektiv på datorer och informations – och kommunikationsteknik som inslag i barnens vardag. Han visar bland annat hur barn beskriver
e-post, chatt och Internet som arenor för kommunikation. Dunkels (2007,
2010) har undersökt barns syn på hot och negativa fenomen på internet.
Båda dessa studier genomfördes genom att brevväxla med barn via chatt
och/eller e-post. Andra forskare har genomfört sina studier genom en mer
utpräglad etnografisk ansats (Enochsson, 2001). Jag har i likhet med
Enochsson (2001, 2007a) undersökt hur barn resonerar kring trovärdighet
och kritisk granskning i relation till internet och webbsökning. Enochsson
(2001, 2007a) har framförallt undersökt barns informationssökning i skolmiljö. Enochsson (2007a) kritiserar tidigare undersökningar av barns sökningar på internet som t.ex. Bilals studie (2000). Bilal drar i sin studie slutsatsen att barns begränsade kognitiva förmåga resulterar i att de inte hittar
det de fått i uppgift att hitta. Enochsson (2007 a) menar att om barn har fått
möjlighet att träna på uppgifterna kan de bli bra på att hitta information på
internet.
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Spink m.fl. (2010) har studerat yngre barns (under sex år gamla) sökbeteende på Googles sökmotor i klassrumsmiljö. De fokuserar i sin undersökning
på vad de kallar technoliteracy och visar att:
The young children’s technoliteracy was observable in their competent use of
the mouse to move the cursor and to point and click, through scrolling, clicking in boxes, finding the keys, using the enter button, and recognizing and
navigating hyperlinks. They also exhibited many cognitive skills that are specific to web searching and finding information. These skills are related to
their information behaviors and level of information literacy. (Spink m.fl.,
2010, s. 201)

Ett flertal studier om barn och digitala medier under 2000-talet har haft fokus på barns datorspelande i olika miljöer (t.ex. Aarsand, 2007; BjörkWillén, 2011; Falkner, 2007; Johansson, 2000; Linderoth, 2004; Sjöblom,
2011). Flera av dessa forskare har videofilmat barn för att kunna undersöka
hur barn på olika sätt använder digitala medier (Aarsand, 2007; BjörkWillén, 2011; Klerfelt, 2007; Linderoth, 2004; Peterson, 2011; Sjöblom,
2011; Spink m.fl., 2010)
Aarsand (2007), Linderoth (2004) och Sjöblom (2011) visar i sina studier
på hur barn spelar olika typer datorspel tillsammans med andra i olika miljöer: hemma, i skolan och på internetcaféer. Klerfelt (2007) fokuserar i sin
studie på barns multimediala berättande i förskola och fritidshem. BjörkWillén (2011) undersöker i sin tur förskolebarns positioneringsarbete och
datorspelets agens i interaktion med andra förskolebarn. Hon visar hur barnens samspel initieras av datorspelet och hur barnen för in erfarenheter från
sin omvärld för att stärka sin argumentation och sina positioner. Hon visar
också att barnen rör sig mellan diskurser som finns i och utanför förskolan
och datorspelet (ibid., s. 75). Ljung Djärf (2004) studerar också barns samspel vid datorn och menar att: ”[Det finns] anledning att kontrastera och
kritiskt ganska den stundtals oproblematiska bild av barns samarbete som
framträder i tidigare studier” (Ljung Djärf, 2004, s. 115). Hennes resultat
visar i likhet med Walldén Hillströms (2014) att barn kan inta ett antal positioner som innebär olika stora handlingsmöjligheter för barnen i interaktionen
med datorn. Walldén Hillström fann i sin studie av barn som använder surfplattor i förskolan att barnen använder olika former av interaktionella resurser för att få tillträde till surfplattan såsom att använda humor och erbjuda
hjälp till den som spelar. Men också att de barn som sitter vid surfplattan
lägger mycket tid på att försvara interaktionsutrymmet mellan sig och surfplattan för att få tillgång till den digitala aktiviteten. Aarsand (2011) som
också har studerat barn och digitala medier intresserar sig för barns spelkompetenser i en digital miljö. Han visar att spelkompetenser kan ses som
socialt och materiellt distribuerade aktiviteter och att spelkompetenserna blir
identitetsmarkörer som barn använder för att visa upp kompetenser gentemot
sina medspelare och publik (ibid., s. 93).
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Min studie bygger metodologiskt vidare på några av de ovan nämnda studierna där videoinspelningar används. Även i denna studie används videoinspelningar av barns användande av digitala medier och detaljerade analyser
av interaktionen mellan barn-barn och barn-dator (jfr Aarsand 2007, 2011;
Björk-Willén, 2011; Walldén Hillström, 2014). Tematiken bygger också
delvis vidare på t.ex. Enochsson (2001) och Spink m.fl. (2010) som intresserat sig för informationssökning. Jag har dock inte funnit någon studie som på
ett mer detaljerat vis undersöker barns digitala literacypraktiker i olika kamratgrupper eller hur deltagarna som en del av sitt samspel kritiskt granskar
digitala produktioner som t.ex. Youtube-filmer.
I nästkommande avsnitt redogör jag för ytterligare några ställningstaganden och centrala begrepp som är viktiga för att placera in min studie teoretiskt. I detta sammanhang är begrepp som barns kamratkulturer, barns aktörskap, deltagande, interaktion och lärande centrala för att undersöka barns
användning av digitala medier i vardagliga aktiviteter med kamrater.

Barns kamratkulturer och deltagande i digitala
literacyaktiviteter
Barns samspel med kamrater medan de använder sig av digitala medier knyter an till ett forskningsfält som studerar hur barn i samspel med andra barn
skapar kamratkulturer. Av intresse här är hur lärande och socialisation sker i
och genom barns vardagliga samspel med kamrater (se Corsaro, 2006;
Goodwin & Kyratzis, 2012). Barns användning av digitala medier sker i stor
utsträckning tillsammans med andra barn. För att undersöka hur barn i samspel med andra barn använder digitala medier utgår jag från Corsaro och
Eders (1990, s. 197) definition av kamratkulturer (peer cultures) som ”a stable set of activities or routines, artifacts, values, and concerns that children
produce and share in interaction with peers” (se också Evaldsson & Corsaro,
1998). Forskning om kamratkulturer är en del av barndomsforskningen (James, Jenks & Prout, 1998). Kamratkulturforskning tar avstamp i barns samspel för att förstå barns kulturskapande men har mer specifikt fokus på barns
samspel med kamrater samt på hur deras interaktion är organiserad (se
Goodwin & Kyratzis, 2012). I linje med barndomsforskningen utgår dessa
forskare från att barn är aktiva aktörer som tillsammans med andra barn och
med vuxna producerar och reproducerar kultur.
I den tidigare forskningen om barn och internet finns studier som handlar
om vänskap och social interaktion på nätet (boyd 2014; Dunkels, 2007;
Enochsson, 2007b; Livingstone 2008; Marsh, 2014; Sjöberg, 1999). Men
det finns lite forskning som innefattar aspekter av hur barn gör när de deltar
kamratkulturer i relation till sociala medier, vilket undersöks i den här studien. För att använda sig av digitala medier behöver barnen olika typer av
kommunikativa kompetenser eftersom användning av sociala medier innebär
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samspel mellan människor. Studier av barns kamratkulturer är besläktade
med studier av barns visuella kulturer, men de två olika forskningsansatserna
skiljer sig åt genom att intresset i studiet av visuella kulturer mer riktas mot
barns relation till kulturella produkter (Evaldsson & Sparrman, 2009). Barns
visuella kulturer har alltså koppling till kamratkulturer men med fokus på
hur barn använder och förhåller sig till visualitet (jfr Evaldsson & Sparrman,
2009; Sparrman, 2002, 2006; Sparrman & Aronsson, 2003). När barns visuella kulturer studeras riktas också fokus i analysen mot vad Mirzoeff (1998)
kallar den visuella händelsen, vilket omfattar analys av flera parametrar som
påverkar den visuella kulturen som produktion, teknologi, objekt, seende och
betraktande samt den kontext som det visuella kommer till uttryck i (jfr
Sparrman, 2002; Mirzoeff, 1998). På ett liknande sätt studeras här kamratkulturer i vilka barns användning av digitala medier och de delar som digitala medier innehåller (bilder, skrift, filmer, medietyp osv.) blir en viktig
beståndsdel i den sociala interaktion som kamratkulturer byggs upp och formas av.

Deltagande, lärande och tolkande reproduktion
I studien undersöks barnens deltagande i olika aktiviteter. Begreppet deltagande används av Lave och Wenger (1991) för att upplösa dikotomier mellan de intellektuella och de förkroppsligade aktiviteterna. De menar att dessa
aktiviteter står i en dialektisk växelverkan. Det sistnämnda kan liknas vid
den syn man i viss mikroanalytisk forskning har på samspelet mellan tal,
kropp och materiella resurser (Goodwin, 2007; Goodwin & Goodwin, 2004;
Grunditz, 2013; Melander, 2009). Begreppet deltagande används i den här
formen av mikroanalytisk forskning för att förankra deltagandet i relation till
människors aktiviteter och användning av artefakter (Goodwin, 2000; Melander & Sahlström, 2009).
När barnen deltar i olika digitalt medierade aktiviteter möter de ibland
svårigheter som de behöver lösa tillsammans. Barnens eget aktörskap är här
en förutsättning för att tillsammans kunna lösa problem de stöter på.
Corsaro menar att barn är aktörer och när de approprierar och med Corsaros
(1997) begrepp genomför en ”tolkande reproduktion” som Corsaro ser som
en kreativ appropriering (Corsaro, 1992), dvs. de använder och anpassar
kunskaper från vuxenvärlden, gör dessa till någonting eget som de sedan
integrerar i sitt sätt att handla. Barnens förändrande handlande och därmed
förändrade deltagande medför i sin tur att barnens appropriering inte bara
påverkar barnen själva utan också deras omgivning. Genom sitt eget aktörskap formar och omformar barnen en egen kamratkultur samtidigt som de
bidrar till att omtolka vuxenvärlden, menar Corsaro (2011):

23

Children are active agents who construct their own cultures and contribute to
the production of the adult world, and childhood is a structural form or part
of society (Corsaro, 2011, s. 4).

Ett centralt tema för den här avhandlingen är att studera hur barn gör när de
deltar i kamratkulturer och digitala literacypraktiker vilka delvis omfattar
vuxenvärlden genom sin användning av och interaktion med digitala produktioner av olika slag. Jag menar att både barnens användning av digitala
medier och produktioner publicerade i digitala medier kan ses som en form
av “tolkande reproduktion”, som Corsaro och Eder (1990) beskriver på följande vis:
The process is interpretive in the sense that children do not merely individually internalize the external adult culture. Rather children become a part of
adult culture and contribute to its reproduction through their negotiations
with adults and their creative production of a series of peer cultures with other children (Corsaro & Eder, 1990, s.197).

Corsaros begrepp tolkande reproduktion innebär alltså att barn är medskapare av kultur men att det sker i en förhandling mellan barns egna tolkningar
och reproduktioner av vuxenvärlden. Detta innebär att när barn tolkar och
skapar, t.ex. digitala produktioner, bidrar det också till viss del till att deras
omgivning förändras (jfr Änggård, 2005).
Corsaros begrepp tolkande reproduktion omfattar en förståelse av att
barns lärande sker i ett socialt sammanhang och är situerat, vilket i sin tur
har nära kopplingar till en sociokulturell tradition (Lave & Wenger, 1991).
Lärande definieras här som en förändring av sättet att delta i ett sammanhang
vad som även kan kallas för appropriering (Martin & Evaldsson, 2012; Melander, 2013; Rogoff, 1995; Vygotskij, 1986). Att se barns lärande som appropriering är enligt Rogoff (1995) att se det som en dynamisk aktiv ömsesidig process som är involverad i människors deltagande i kulturella aktiviteter
(Rogoff, 1995, s. 153). Barns lärande kan därför inte skiljas från det sammanhang dvs. den miljö och det kulturella och sociala sammanhang som det
sker i. Ett sådant synsätt på lärande leder till att det är viktigt att undersöka
människors sociala praktiker och vardagliga aktiviteter för att förstå lärande.
I avhandlingen anläggs ett perspektiv på barns lärande som utgår från deltagaren, vilket i det här fallet är barnen i de två barngrupperna. Av intresse här
är hur barnen agerar när de deltar i olika former av aktiviteter i det sammanhang som deras respektive vardagsliv är en del av.
Barns deltagande i vad Corsaro benämner som en kamratkultur liknar det
som Lave och Wenger (1991) kallar för en praktikgemenskap. För att kunna
delta i kamratkulturen såväl som i praktikgemenskapen behöver barnen de
olika literacykompetenser som de tillgodogör sig genom sitt deltagande, till
en början som mer perifera deltagare för att successivt bli mer och mer kom-
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petenta och centrala deltagare i praktikgemenskapen. Det kan liknas vid det
sätt en lärling blir en fullvärdig yrkeskunnig expert (Lave & Wenger, 1991).
I den här studien undersöks inte primärt hur barnen blir fullvärdiga deltagare, utan hur de gör när de deltar. Deras deltagande kräver olika typer av
kompetenser, som studeras i avhandlingen. Av den anledningen blir det därför relevant att redogöra för barns lärande i samspel med kamrater, då synen
på lärande får konsekvenser för hur kompetenserna kan betraktas. Barns
lärande sker inte endast med utgångspunkt i vuxen-barn-interaktion utan
också i barn-barn-interaktioner (jfr Martin & Evaldsson, 2012; Melander,
2013).

Deltagande och kommunikativ kompetens
För att vara en fullvärdig deltagare krävs att deltagarna har tillräckliga kompetenser för att med hjälp av dessa kunna läsa och tolka, skriva och producera samt navigera i digitala medier för att söka information, delge och utvärdera information dvs. digital literacy. Dessa kompetenser ger tillträde till
att delta i en större gemenskap som omfattar såväl den lokala kamratgruppen
som de digitala literacypraktiker som barnen ingår i. Hauge och Williamson
(2009) betonar vikten av att barn och unga får tillräcklig kunskap för att
kunna bli kunniga deltagare i digitala miljöer.
For children and young people, already growing up in a world in which technologies and media are an everyday and familiar presence, it is especially
important to become informed and educated digital participants, equipped
with the capacities to be active in interpreting the world around them. (Hague
& Williamson, 2009, s. 3)

Kompetens betraktats inte här som ett antal färdigheter hos enskilda individer utan förstås som de kommunikativa kompetenser som krävs för att genomföra digitala literacyaktiviteter vilka inkluderar flera områden som att
skapa och upprätthålla samspelet människor emellan. Hymes (1974) definierar att begreppet ”kommunikativ kompetens” som att det handlar om hur
människor använder språk i ett socialt sammanhang och menar vidare att:
”Vad man kan säga till vem och hur man bör säga det på ett lämpligt sätt och
i vilken situation interaktionen sker”, är centrala aspekter av kommunikativ
kompetens. Gumperz (1982) menar att språklig kompetens är kommunikativ
och tillför ett interaktionellt perspektiv till Hymes definition av kommunikativ kompetens:
[…] the knowledge of linguistic and related communicative conventions that
speakers must have to create and sustain conversational cooperation”
(Gumperz, 1982, s. 209; jfr Saville-Troike, 2003)
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Kommunikativa kompetenser förstås här som situerade i ett viss socialt och
kulturellt sammanhang, men samtidigt som en del av ett större samhälleligt
sammanhang. Barns deltagande i en viss form av digital literacyaktivitet
synliggör vilka typer av färdigheter och kompetenser som barn behöver använda för att kunna delta i samspel med andra via digitala medier.
Det finns idag få detaljerade analyser med fokus på hur barn organiserar
digitala literacyaktiviteter med andra barn och hur barn själva tar initiativ till
att använda digitala medier under fritiden.
Min förhoppning är att den här studien kommer att bidra med en mer fördjupad kunskap om hur olika former av digitala literacypraktiker konstitueras bland barn som ingår i och deltar i olika sociala och kulturella sammanhang. Mitt intresse är därför hur barn samspelar med andra barn och vilka
former av kompetenser som barn drar nytta av när de deltar i vardagliga,
återkommande digitala aktiviteter dvs. literacypraktiker, med andra barn i
olika kamratgruppskonstellationer.

Avhandlingens disposition
I det här avsnittet följer en presentation av avhandlingens disposition. Nästa
kapitel 2, Metodologi och förhållningssätt, där de metodologiska valen i
studien beskrivs och motiveras, följs av fyra empiriska kapitel (3 - 6). I kapitel 3, Att etablera allianser och hierarkier i digitala literacyaktiviteter, undersöks hur barnen i de två kamratgrupperna med hjälp av olika kommunikativa resurser, delvis via digitala medier, skapar hierarkier och allianser genom att positionera sig på olika sätt. I kapitel 4, Att navigera i digitala miljöer, studeras hur navigation görs i samspel mellan barn i vardagen. I kapitel
5, Att kommunicera via digitala medier – tekniska och sociala aspekter, studeras barnens användning av och kommunikation via digitala medier. I kapitel 6, Barns granskning av digitala medier, studeras de kommunikativa resurser och kompetenser som barnen använder för att tillsammans kritiskt
granska, läsa, tolka och förhålla sig till digitala produktioner som t.ex. filmer
på Youtube. I det avslutande kapitlet, kapitel 7, Kamratkulturer online och
offline, diskuteras och sammanfattas resultaten från de fyra empiriska kapitlen.
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2 Metodologi och tillvägagångssätt

Att studera barns kamratkulturer och digitala
literacyaktiviteter
I det här kapitlet beskrivs studiens metodologiska ansatser, hur datainsamlingen har gått till, vilka typer av material som ingår i studien och hur det
insamlade materialet har analyserats. Här beskrivs också närmare de två
grupper av barn som är studiens deltagare. I kapitlet redogör jag också för
min roll som forskare samt hur jag inför och under studiens gång behandlat
forskningsetiska frågor.
Under min studie har jag följt en grupp pojkar i åldern 10-12 år och en
grupp med flickor i åldern 10-13 år under deras fritid och dokumenterat hur
barnen använder digitala medier tillsammans med andra. Jag har studerat
både hur barnen kommunicerar ansikte mot ansikte och via digitala medier
Att delta i digitala aktiviteter med andra barn under fritiden är en viktig del
av barnens liv. De väljer också ofta själva vilka former av digitala aktiviteter
de deltar i och tillsammans med vem. Att följa två olika grupper av barn har
gett mig möjlighet att undersöka variationer i de sätt på vilket barn kommunicerar via digitala medier i olika grupper. Jag har också varit intresserad av
de kommunikativa kompetenser som kommer till uttryck i barnens digitala
litercyaktiviteter. De flickor och pojkar som ingår i studien umgås med
varandra i olika sociala och kulturella sammanhang under fritidsverksamheten, i hemmet och stallet samt i olika i digitala sammanhang som t.ex. Facebook.
För att kunna studera hur barn formar kamratkulturer i sitt samspel med
andra barn i olika sociala och kulturella sammanhang där de använder digitala medier har jag använt mig av en etnografisk ansats där jag har genomfört ett fältarbete med hjälp av deltagande observation i kombination med
videoinspelningar. (jfr Aarsand, 2007; Corsaro, 2006; Evaldsson & Svahn,
2012; Goodwin, 2006; Sparrman, 2002). Corsaro (1997, s. 95) menar att:
”Peer culture is public, collective and performative”, vilket innebär att kamratkulturer är offentliga och kollektivt producerade av de barn som ingår.
Därför blir det också möjligt att studera kamratkulturer med utgångspunkt i
de kulturskapande aktiviteter som barn ägnar sig åt i olika kulturella sammanhang och på olika platser såväl online som offline. I likhet med Street
(1993) som betonar att ”Culture is a verb” definierar Corsaro barns kamratkulturer som någonting som barn gör (se Heath och Street 2008, s. 7).
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Videoetnografi och mikroetnografi i studier av barns
literacyaktiviteter
Enligt Shirley Brice Heath och Brian Street (2008) är fältarbete centralt för
att kunna studera människors literacyaktiviteter i vardagen. Genom sitt deltagande i olika former av digitala literacyaktiviteter på Facebook, Youtube,
Google, etc. formar barn olika literacypraktiker (se Barton, 2001; Heath,
1983; Hymes, 1974; Scribner & Cole, 1981; Street, 1984, 2003). Street
(2012) beskriver etnografi “… as a way in which repeated practices in everyday life could be accessed, understood and interpreted”. Etnografins styrka
är alltså en långvarig kontakt med fältet, vilket ger tillgång till och möjlighet
att dokumentera literacyaktiviteter (i det här fallet barns) samt de sociala och
kulturella sammanhang i vilka dessa ingår och återkommande äger rum.
Ordet etnografi kommer från orden ethos som betyder folk och graphein
som betyder att skriva. Etnografi betyder alltså att (be)skriva folk, vilket
inkluderar att nedteckna olika folks sätt att leva. Etnografin används för att
förstå människors kulturer (Hammersley & Atkinson, 1995). Valet att använda etnografi som metod grundar sig i mitt intresse för att undersöka hur
barn använder digitala medier i sin vardag och hur de formar kamratkulturer.
Det innebär att det har varit viktigt att studera vad barn gör i de sociala och
kulturella sammanhang som utgör deras vardag (Corsaro, 2005; Goodwin,
2006; Svahn, 2012). Den etnografiska metoden bygger på att lära känna de
människor som studeras och därmed förstå och se logiken i deras handlingar
och att identifiera vardagliga rutiner, vilket betyder att forskaren behöver
lägga ner avsevärd tid på att umgås med de personer som deltar i studien för
att förstå vad som pågår.
Jag tillbringade tid med barnen i de två grupperna dvs. med pojkarna på
fritidsverksamheten och med flickorna i stallet och hemma hos dem, av och
till under ungefär ett år. Under perioden deltog jag i många av barnens vardagliga aktiviteter med särskilt fokus på deras olika digitala literacyaktiviteter. Det innebar i praktiken att jag filmade de aktiviteter som barnen ägnade
sig åt vid datorerna. Jag frågade också barnen vad de gjorde, samt fikade och
pratade med dem. I många etnografiska studier genomförs formella intervjuer och hålls informella samtal (se Hammersley & Atkinson, 1995). I stället för att, som ofta är brukligt i etnografiska studier, genomföra intervjuer
gjorde jag videoinspelningar och observationer av barnens vardagliga aktiviteter. För detta använde jag videoetnografi (jfr Heath, m.fl., 2010; Ochs,
2006; Svahn, 2012).
Inom videoetnografin dokumenteras återkommande aktiviteter med hjälp
av videokamera för att göra det möjligt att analysera aktiviteterna i detalj.
Videoetnografi är en form av mikroetnografi, inom vilken uppmärksamhet
riktas mot små delar av samhället som specifika sociala grupper, miljöer,
aktiviteter eller processer (Ochs, 2006).
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Rather than providing a general account of society (what members do, how
they think and feel, their material world etc.) micro-ethnography focuses on a
small facet of society, such as particular social groups [...]. (Ochs, 2006,
s.388)

I denna studie ligger fokus på barns digitala aktiviteter. Barnens återkommande digitala aktiviteter har i föreliggande studie dokumenterats genom
videoupptagningar. Videoetnografi innefattar att dokumentera hur social
ordning och kulturer byggs upp steg-för-steg i en rad olika relevanta lokala
sammanhang. Forskarna analyserar vem som säger vad, hur och i vilket syfte
för att undersöka deltagarnas samspel och hur olika sociala kategorier byggs
upp och eventuellt förändras i vanliga sociala möten (Ochs 2006). Inom
videoetnografin används videokameran som ett samhällsvetenskapens mikroskop som tillsammans med transkriptionen möjliggör analyser av komplexiteten i sociala sammanhang (Ochs, 2006).
I det här insamlade materialet ingår även jag som forskare som en aktiv
deltagare. Under videoupptagningarna förde jag informella samtal med barnen när de ägnade sig åt olika former av digitala literacyaktiviteter. I min
studie begränsade jag mig till att ställa frågor om det barnen gjorde i specifika digitala sammanhang för att kunna förstå vilka digitala aktiviteter de
ägnade sig åt och hur de namngav aktiviteterna. Allt detta skedde dessutom
ofta samtidigt som jag filmade. De informella samtalen med barnen blev på
det viset ett kitt som höll de olika typerna av material, som videoupptagningar och skärmdumpar2, samman och bidrog även till att skapa ett sammanhang i det insamlade materialet. I det här fallet digitala literacyaktiviteter,
som på flera olika vis var kopplade till olika arenor som olika fysiska platser
eller olika digitala arenor online.
Barnens digitala literacyaktiviteter dokumenterades i olika miljöer och
kamratgrupper: en flickgrupp i hemmiljö och en pojkgrupp på den öppna
fritidsverksamheten. Dessutom följde jag både flickorna och pojkarna på
internet och flickorna i stallet och ridskolan (detta beskrivs utförligare i tabell 1 och 2). I en studie om datorspelkompetens, baserat på material från
medelklassfamiljer i USA och Sverige lyfter Aarsand (2011) fram vikten av
att använda etnografi och särskilt det som han kallar ”multi-site ethnography” (se även Hannerz, 2003) och betonar att det är centralt att undersöka
hur aktiviteter formas lokalt på olika platser och hur dessa är relaterade till
varandra. Hannerz (2003) i sin tur menar att fältarbete på flera platser som
detta avhandlingsarbete kan sägas vara ett exempel på, har använts alltmer
sedan 1980-talet. Det centrala i ett fältarbete på flera platser (multi-site) är
att det finns en koppling mellan de olika platserna som studeras. Hannerz
menar också att det rumsöverskridande fältarbetet inte nödvändigtvis behöver kartlägga ”entire culture and social life” (Hannerz, 2003, s. 202), som
2

En skärmdump är en bild av någonting som finns på en bildskärm. (eng; Screenshot eller
Print Screen).
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den klassiska etnografin har haft som mål att göra (se t.ex. Evans-Pritchard,
1951). Istället studerar man ett område eller tema som är rumsöverskridande.
På ett liknande sätt menar Ochs (2006) att mikroetnografi fokuserar på
mindre delar av den sociala världen.
I denna studie kan barnens digitala literacyaktiviteter kan på så vis ses
som ett ”område eller tema” som Hannerz (2003) benämner som rumsöverskridande eller som Ochs (2006) kallar ”a small facet of society”. Naturligtvis är de digitala literacyaktiviteterna som barn ägnar sig åt även beroende
av vad de gör under sin övriga tid, vilket dock inte är i fokus i den här studien, det vill säga även om barnens digitala literacyaktiviteter är tätt sammanflätade med deras övriga vardagsliv utgör inte de digitala aktiviteterna
hela deras vardagsliv.
Att följa olika kamratgrupper gav mig möjlighet att dokumentera hur liknande fenomen, i det här fallet barnens digitala literacyaktiviteter, kom till
utryck i olika sociala och kulturella sammanhang. Med hjälp av kunskapen
från det etnografiska fältarbetet kunde jag också göra en fylligare analys av
barnens interaktion samt studera skillnader och likheter i hur barnens aktiviteter organiserades i de olika kamratgrupperna i relation till de olika sammanhang där barnen utövar sina aktiviteter. För studiens syfte var det en
tillgång att barnen tillbringade sin fritid på olika sätt, eftersom jag var intresserad av just hur barns digitala literacyaktiviteter är integrerade i deras vardag. Att följa barnen på flera platser innebar i sin tur en möjlighet att få både
en större variation i materialet. Det lokala sammanhanget spelar stor roll för
hur människors literacy utvecklas och framträder (Barton & Hamilton,
1998).
Att studien i detta fall har gjorts på flera platser gör att den behövts genomföras med hjälp av olika insamlingstekniker, då kombinationer av olika
typer av data använts. Barnens digitala literacyaktiviteter som sker online lät
sig inte dokumenteras med videokamera, på samma sätt som de aktiviteter
som utspelade sig på samma fysiska plats där jag befann mig.
I nästa avsnitt beskrivs mer i detalj de två olika kamratgrupperna och de
digitala literacyaktiviteter som barnen deltar i när de rör sig i olika digitala
miljöer och på fysiska platser.

Deltagande barn och kamratgrupper
För att skapa en variation i materialet har jag samlat in material i två olika
bostadsområden från två grupper med barn. Jag har följt en grupp med pojkar respektive en grupp med flickor vilkas användning av digitala medier i
viss mån skiljer sig åt. De två kamratgrupperna presenteras nedan.
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Pojkarna på fritidsverksamheten
Hösten 2010 började jag följa sex pojkar 10 - 11 år olika etniska bakgrunder,
Johannes född i Eritrea, James född i Elfenbenskusten, Ibra född i Sverige
med föräldrar från Somalia, Rami född i Irak samt Mikael och Daniel som är
syrianer födda i Sverige. I övrigt deltog också en perifer grupp på cirka 10
pojkar och flickor på en öppen fritidsverksamhet (materialet och grupperna
kommer att beskrivas ytterligare senare i detta kapitel). Jag har videofilmat
pojkarna när de använder digitala medier. Jag har samlat in en del av materialet från Facebook, bestående av c:a 220 skärmdumpar. Jag har fått tillgång
till barnens Facebook genom att jag haft dem som Facebook-kontakter på ett
särskilt konto som har skapats och använts för avhandlingsprojektet.
De pojkar som deltar i studien bor i en förort till Stockholm. Många familjer området är låginkomsttagare eller saknar arbete. (Kommunrapport,
2011)3. Många av familjerna bor i hyreslägenheter. Antalet barn som deltar i
fritidsverksamheten kan variera från dag till dag beroende på vilka andra
aktiviteter som erbjuds i området. Vissa dagar är tio barn på plats andra dagar kan det vara femtio eller fler. De flesta av barnen kan flera olika språk
och är själva födda utomlands eller har föräldrar som är utlandsfödda. Att ha
irakisk, turkisk, assyrisk och syriansk bakgrund är inte ovanligt. Över 95 %
av barnen i skolan där fritidsverksamheten är förlagd är berättigade till modersmålsundervisning4 och 88 % har utländsk bakgrund5 och andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning är 16 % (Skolverket, 2010 a).

Den öppna fritidsverksamheten
Den öppna fritidsverksamheten är en form av skolbarnomsorg som inte är
lika välkänd som fritidshemmet. Sveriges kommuner är enligt skollagen
skyldiga att tillhandahålla skolbarnsomsorg för skolbarn till och med tolv år
om föräldrarna förvärvsarbetar, studerar eller om barnet har ett eget behov
av att delta i verksamheten. Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem
och pedagogisk omsorg. För barn mellan tio och tolv år kan verksamheten
även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet (Skolverket, 2010 b, s. 20).
Skolverket har vid flera tillfällen konstaterat att det finns brister i skolbarnsomsorgen för barn i åldern 10–12 år (ibid., s.16). Skolverket skriver i
ett pressmeddelande att varannan 10-12- åring får klara sig själv när skoldagen är slut och att det till största del är barn till föräldrar med lång utbildning
som går på fritidshem (Skolverket, 2007). År 2009 hade antalet avdelningar
med skolbarnomsorg sjunkit och cirka 10 procent av landets 10–12-åringar
3

Av anonymitetsskäl ges ingen referens till rapporten
Det innebär att det talas ett annat språk än svenska i barnets hem (se vidare skolförordning
(2011:185) eller att de ingår i en nationell minoritet i denna kommun.
5
Utländsk bakgrund innebär att eleven är född utomlands samt elever födda i Sverige med
båda föräldrarna födda utomlands. Övriga hamnar i gruppen med svensk bakgrund, även om
de har en utländsk förälder (Skolverket, 2010).
4
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var inskrivna i fritidshem samtidigt som endast ett sjuttiotal kommuner anordnade öppen fritidsverksamhet som riktades till barn i dessa åldrar (Skolverket, 2010 b). Huvudman för fritidsverksamheten där barnen i studien går
är ett studieförbund som hyr lokaler i skolan.

Flickorna på fritiden: hemma och i stallet
Våren 2011 började jag följa två flickor, Linda 10 år och Camilla 13 år, som
bor i en kranskommun till Stockholm. Båda flickorna är födda i Sverige,
men en av flickornas föräldrar har en spanskspråkig bakgrund. Jag träffade
flickorna och deras föräldrar i ett stall där flickorna rider. Jag fick ganska
snart flickorna som Facebook-kontakter och har samlat in delar av materialet
om flickorna via Facebook. I Facebook-materialet finns också några perifera
personer som ibland interagerar med flickorna.
Jag filmade flickornas aktiviteter när de använde datorer och mobiltelefoner under sin fritid. Oftast gick flickorna hem till varandra på eftermiddagen
efter skolan. Jag har även följt flickorna under deras fritidsaktiviteter i två
stall: en ridskola och ett privatstall. Jag har dels filmat deras aktiviteter i
stallet när de gör i ordning hästarna, borstar och rider samt när de använder
digitala medier i stallmiljö. Jag har även följt med flickorna och deras föräldrar när de varit på hästtävlingar.
I det bostadsområde där flickorna bor finns många villor. Många som bor
i området är egna företagare, hantverkare med egen firma, och många av
invånarna har universitetsutbildning. En stor majoritet har svenska som modersmål. De två flickorna går i olika skolor. I den skola som ligger i deras
bostadsområde har 16 % av eleverna utländsk bakgrund och andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning är 63 % (Skolverket, 2010 a). I den friskola den andra flickan går i har 20 % av eleverna utländsk bakgrund.
Innan jag övergår till att beskriva det insamlade materialet kommer jag att
presentera hur jag fick tillträde till fältet och den forskningsetiska processen
samt min egen roll i fältet.

Tillträde till fältet och forskarrollen
Pojkarna på fritidsverksamheten
Jag fick kontakt med fritidsverksamheten genom en bekant som tog kontakt
med föreståndaren för fritidsverksamheten. Genom mailkontakt med föreståndaren bestämdes ett möte under vilket jag berättade om projektet. Föreståndaren svarade först tvekande för att han ville kontrollera med sina chefer
och återkomma. Jag fick efter några dagar klartecken att komma och samla
in data på fritidsverksamheten.
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Tillträdet till själva verksamheten, dvs. att komma in fysiskt på fritidsverksamheten med filmkameran, gick lätt att lösa. Att få tillträde till barnens
aktiviteter däremot krävde både en god och en långvarig relation till de barn
som skulle komma att delta i studien (jfr Evaldsson, 2007; Sparrman, 2002;
Svahn, 2012). Relationer till barn behöver arbetas upp över tid och är även
en färskvara som kräver kontinuitet. Jag märkte exempelvis att det var svårare att få tillgång till barnens aktiviteter när jag hade varit borta från verksamheten under en period. Hammersley och Atkinson (2007, s. 41) menar att
tillträde till ett fält sker ofta i flera steg, vilket skulle visa sig stämma även i
denna studie. Föreståndaren presenterade mig i omgångar för olika personer,
både personal och barn. Han förslog också barn som han tyckte skulle passa
bra i studien. Jag kände mig trygg eftersom jag hade föreståndarens förtroende, men det visade sig att det skulle krävas ytterligare två steg för att få
tillgång till fältet. Det visade sig senare att en person ur personalgruppen inte
ville delta. För att få tillgång till fritidsverksamheten blev därför min andra
uppgift att vinna hela personalens förtroende. I ett inledande skede valde jag
därför att stanna vid baren innanför entrédörren där barnen köpte fika. Min
avsikt var att först kunna prata med och etablera en god relation till personalen för att senare få möjlighet att delta i barnens aktiviteter. Parallellt med
arbetet med relationen till personalen blev nästa steg att etablera relationen
till barnen. Min relation till personalen på fritidsverksamheten var viktig för
att också kunna vinna barnens förtroende. Vid flera tillfällen började mina
samtal med barnen också vid bardisken där de åt mellanmål i början av eftermiddagens vistelse på fritidsverksamheten. Jag satt på barnens sida av
bardisken och pratade med den fritidsledare som arbetade med att sälja mellanmål. Samtidigt brukade jag prata med några av barnen som satt och fikade
och etablerade på så sätt successivt en relation till barnen. Vid andra tillfällen skapades grunden till samtalet via frågor om de aktiviteter som barnen
ägnade sig åt vid datorn. När jag efter några tillfällen väl fått klartecken från
all personal om att de ville delta, fick jag till och med hjälp av personalen
som började prata med barnen på ett positivt sätt om mitt projekt.

Flickorna hemma och i stallet
De flickor som ingår i studien red i ett stall där jag tillbringade mycket tid
under 2010. Jag såg att flickorna använde kameror och mobiltelefoner i stallet och blev därför intresserad av att närmare studera deras användning av
digitala medier, detta trots att jag från början hade tänkt genomföra min studie främst på en fritidsverksamhet och eller i hemmet. Jag hade alltså träffat
flickorna många gånger innan jag bestämde mig för att fråga dem om de var
intresserade av att delta i studien. Jag pratade med flickorna och deras föräldrar samtidigt och samtliga var positiva. Vi bestämde att jag skulle börja
med att komma hem till den ena av flickorna efter skolan en dag. De båda
flickorna brukade träffas efter skolan och tyckte att det passade bra att träffa
mig hemma.
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I det här fallet var jag aktivt deltagande observatör bland flickorna liksom
i gruppen av pojkar på fritidsverksamheten. Flickorna och jag hade redan
skapat en relation under vår gemensamma tid i stallet. Det innebar att det
kändes mest bekvämt att fortsätta att ha informella samtal med flickorna
samtidigt som jag filmade när de använde datorer och mobiltelefoner. På
samma sätt som med flickorna blev jag också en del av den interaktion som
pågick mellan pojkarna under insamlingen av materialet i studien.

Forskningsetik
Innan datainsamlingen påbörjades hade den här studien prövats och godkänts
av etikprövningsnämnden i Uppsala. Gustafsson, Hermerén och Petterson
(2011) betonar de etiska svårigheterna som uppstår i och med användande av
videoupptagningar, då de ”kan inkräkta på individers privatliv och integritet
eftersom individer kan identifieras. Videoinspelning bör därför endast användas när man inte skulle kunna uppnå samma resultat med hjälp av andra
datainsamlingsmetoder” (ibid. s. 43). Med stöd i detta finns det anledning att
använda videoupptagning i fall då man, som i denna studie, studerar interaktion.

Forskningsetiska principer
De forskningsetiska principerna presenteras av Vetenskapsrådet (2002) i fyra
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Dessa krav är till för att skydda tredje man, dvs. den som
beforskas eller lämnar uppgifter som används i forskning och är särskilt väsentliga då forskningen involverar barn. Jag kommer nedan att beskriva hur
jag i enlighet med den etikansökan som skrivits fram av huvudansvarig forskare förhållit mig till de uppställda kraven om samtycke, information och
konfidentialitet.
I linje med etikprövningsansökan för projektet har inga kodlistor upprättas och materialet har anonymiserats. Barnens identitet har skyddats genom
att alla namn på personer är fiktiva och att miljöer inte benämns på ett sätt
som kan leda till att barnen kan identifieras. Då fokus inte är på individer
utan på vardagliga digitala aktiviteter där barnens samspelar med har inga
register över deltagarna upprättats.
Den skriftliga informationen, som samtliga deltagare har fått, består av en
kort text tillsammans med en blankett för medgivande och samtycke, från
barn föräldrar och personal med avseende på datainsamling på fritidshemmet
och en blankett för medgivande av samtycke med avseende på datainsamling
i hemmiljön (se bilaga 1). Dessutom fanns en blankett för personalens medgivande avseende datainsamling på fritidshemmet (se bilaga 2). Barnen har
utöver den förfrågan som överlämnats till föräldrarna om barnens deltagande
respektive familjernas deltagande, också informerats löpande under pro34

jektets gång. De har haft möjlighet att ställa frågor kring projektet. Jag har
vid varje tillfälle jag filmat barnen frågat om det är okej att jag filmar just
där och då.
Samtyckeskravet och informationskravet är tätt sammanflätade och uppdelningen reser frågor kring etiskt förhållningssätt i t.ex. materialinsamlingen. En grundläggande inställning jag har haft under fältarbetet har varit att
lyssna till barnen, vilket är ett förhållningssätt som nämns i projektets ansökan om etikprövning. ”Det obehag som forskarens närvaro kan medföra
kommer att beaktas genom en uttalad lyhördhet för deltagarnas önskemål om
att bli lämnade ifred” (Ur etikprövning).
Jag bestämde mig också för att inte filma några aktiviteter om ett barn
inte verkade förstå att han var en del av studien. Ett exempel på det illustreras nedan av en fältanteckning som gjordes i början av projektet.
En pojke kom och satte sig vid datorn. Jag frågade om det var ok att sitta
bredvid och titta vad han gjorde och att han kunde säga till så skulle jag gå.
Han sa:- Nej, det är ok!
Sen frågade han: Är du från kommunen? Nej sa jag, jag är forskare. Jaha sa
han. Han spelade spel på Facebook. Han visade sitt Farmville6 och sa i
samma andetag att hans familj har en kolonilott i området. Han berättade att
de odlade saker de kunde äta och att han i Farmville hade köpt flera hus och
var nästan på level7 60 eller 70, till skillnad från en kusin som hade mycket
högre level.
Efter en stund frågade han: - Har du varit i rymden? Nej, sa jag. Men hur kan
du forska då? Jag sa att jag forskar om var barn gör när de använder datorer
och spel. Han sa: - Jaha.

Naturligtvis hade pojken redan fått information om vad projektet innebar och
hade samtyckt. Han verkade dock ändå inte riktigt förstå att han var en del
av projektet och att det var just hans aktiviteter jag var intresserad av. Fritidsverksamheten besöks då och då av människor från kommunen och andra
instanser som gör studiebesök på fritidsverksamheten, vilket kan förklara
pojkens bild av att vem som helst, t.ex. en rymdforskare, kan komma in och
intressera sig för vad barnen gör där. Jag har fortsättningsvis inte använt
material där samma barn är i fokus.

Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet ställer särskilda krav på särskild uppmärksamhet och
noggrannhet då jag använder videokamera och bilder från aktiviteter där
sociala medier är i fokus. I de videoupptagningar och stillbilder jag gjort, har
bilder av ansikten som går att känna igen, bilder av interiören på fritidsverk6
Farmville är ett spel som vid tiden för studien var mycket populärt bland både barn och
vuxna. Det handlar om att administrera ett jordbruk.
7
Level betyder nivå, i digitala spel är det ett sätt att prata om hur långt man har kommit i
spelet, dvs. hur bra man är på spelet.
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samheten och området fritidsverksamheten ligger i anonymiserats. Detsamma gäller det material från sociala medier som innehåller både namn på
personer samt bilder på personer och platser i närområdet.
Alla deltagares namn är anonymiserade i allt det material som presenteras
och analyseras i avhandlingen. Anonymiseringen är genomförd enligt principen att det anonymiserade namnet ska ha liknande språkliga bakgrund som
barnets riktiga namn. Jag har i vissa fall behållit delar av barnens nicknames8
på Facebook som visar upp ett fritidsintresse eller annan tillhörighet, exempelvis ”hästar” eller ”barca”9. Ibland har barnen använt ortsnamn i sitt Facebooknamn som har anonymiserats. Jag kallar området som pojkarna bor i
för Ängen och kommunen för Bobygden. Flickorna använder inga ortsnamn
i sina Facebooknamn. Även bilder av miljöer som barnen publicerade anonymiserades för att inte några platser skulle kunna kännas igen.
Det sätt på vilket materialet anonymiserats utifrån vad som beskrivs ovan,
innebär att det är mycket osannolikt att uppgifter om enskilda människor blir
tillgängliga för obehöriga. Alla filmer hålls inlåsta i skåp på Uppsala universitet och används inte för andra ändamål än forskning.

Samtyckesprocesser på fritidsverksamheten
Tre av fyra anställda på fritidsverksamheten skrev genast på samtyckesblanketten för personal. En av dem tackade till en början som tidigare nämnts nej
till att delta, men ändrade sig senare efter ett samtal vi hade om verksamheten. Jag uppfattade det även som att såväl personalen som barnen efter en tid
fick större förtroende för mig och ville hjälpa mig med min studie.
Jag hade dock vissa svårigheter att få samtyckesblanketterna ifyllda av
barnen på fritidsverksamheten. På en öppen fritidsverksamhet som den här är
barnen inte inskrivna och man genomför inte heller föräldramöten. Det innebar att jag inte hade möjlighet att berätta för föräldrarna om projektet och be
dem att fylla i samtyckesblanketterna tillsammans med barnen. Istället för att
gå igenom föräldrarna och parallellt prata med barnen frågade jag barnen om
de var intresserade av att delta. Om de svarade positivt fick de ta med sig en
samtyckesblankett hem för underskrift av föräldrarna. Med samtyckesblanketten följde en informationsdel i vilken föräldrarna och barnen kunde läsa
mer om projektet. I informationsbladet fanns också telefonnummer och epost-adress till mig och min handledare. Det framgick även tydligt på blanketten att studien är en del av ett forskningsprojekt på Pedagogiska institutionen10 vid Uppsala universitet.

8

Nickname betyder smeknamn men här används det som självvalda ibland anonyma namn i
digitala miljöer.
9
Barca är en förkortning av fotbollslaget FC Barcelona.
10
Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet har sedan studien påbörjades bytt namn
till Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
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Samtyckesprocesser med flickorna i stallet och hemma
Stallflickornas föräldrar gav genast sitt samtycke till studien. De två flickorna introducerades till studien tillsammans med sina föräldrar. Flickorna
har inte haft några frågor om vad jag ska använda materialet till eller
vem/vilka jag ska visa det för efter det att jag hade berättat om studien och
hur materialet skulle användas. De har varit mycket tillmötesgående och har
hela tiden undrat vad jag vill att de ska göra. Jag har vid flera tillfällen sagt
till dem att jag bara är intresserad av att filma vad de brukar göra tillsammans också när jag inte är där.

Barns deltagande i samtyckesprocesser
Det faktum att frågan om samtycke gick genom alla de barn som deltog, har
också inneburit att barnen har fått större möjlighet att påverka att delta i projektet. Om de valde att ta emot en lapp och senare kom på att de inte ville
delta, kunde de låta bli att lämna tillbaka lappen till mig (jfr Dunkels, 2007).
Liksom Aarsand och Forsberg (2009) gör menar även jag att det i förhandlingen mellan forskare och informanter kommer till stånd en överenskommelse om i vilka situationer man som forskare får eller inte får filma. Samtalet i exemplet nedan ser jag som en sådan förhandling.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pojke 1
Anna
Pojke 1
Anna
Pojke 2
Anna
Pojkar
Anna
Pojke1

Varför filmar du?
För att jag vill lära mig vad barn och ungdomar gör på internet och
med spel och sånna här saker. Å ni gör allting så snabbt så jag
kommer inte hinna skriva ner det, så jag måste filma istället.
Å sen, vad ska du göra med filmen?
Jag ska inte visa filmen för en massa människor, utan jag ska bara
ha den för att kunna skriva boken tillsammans med mina arbetskompisar på universitetet.
Det är inte han jao ((riktar sig mot Michael Jackson-filmen visas på
datorn bredvid))
Är det ok att jag filmar när ni håller på? ((till några nya pojkar
som inte var med tidigare))
Ja.
Jag filmar på skärmen
Jag tittar där ((tittar in i videokamerans display))

Innan jag började filma barn som hade samtyckt till att bli filmade frågade
jag, som framgår av transkriptet ovan, om jag fick filma vad som pågick just
i stunden. Trots det frågade barnen mig ofta mitt under filmningen varför jag
filmade och vad jag hade tänkt göra med filmen. Ovan tolkar jag det som att
pojken i exemplet vill försäkra sig om att filmerna inte ska visas offentligt.
Han övervakar också vad det är som filmas med kameran genom att titta i
displayen. Detta skulle kunna tyda på att han är intresserad av bildutsnittet
dvs. vad som kommer med och inte i videoupptagningen (jfr Sparrman,
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2005). Liksom i Sparrmans studie (2005) blir det också tydligt att själva
videokamerans närvaro påverkar interaktionen mellan mig och barnen. De
intresserar sig för kameran och tittar i displayen, vilket betyder att skapandet
av data sker i samspelet mellan mig och barnen som deltar i studien och kameran.
Jag har inte filmat något barn som har visat att hon eller han inte vill vara
med. Ibland har barn som har tackat ja till att delta i studien senare inte velat
att jag ska filma vissa delar av deras aktiviteter. Ett av barnen på fritidsverksamheten bad mig till exempel att inte filma när han använde Facebook. Han
ville inte att bilderna som fanns på hans Facebooksida skulle filmas, men jag
fick filma allt annat som spel etc. Ett annat exempel ägde rum när en grupp
pojkar satt i soffan på fritidsverksamheten och spelade tv-spelet FIFA (fotbollsspel) och en skrek ”Filma inte, filma inte!” En annan pojke skrek: ”Jo,
filma, filma”. Jag stängde då av kameran då den första pojken inte ville att
hans förlust i FIFA skulle finnas dokumenterad på film. Vikten av kontinuerliga etiska ställningstaganden lyfts fram av Aarsand och Forsberg (2009),
vilka förespråkar ”en ökad reflexivitet och situationskänslighet inför de problem som uppstår i deltagande observation med videokamera” (ibid., s. 165).

Informella samtal med barn och forskarroll
Då det informella samtalet, som jag har nämnt tidigare, var min väg till att
skapa relationer till barnen blev det självklart och naturligt för mig att som
forskare att vara aktivt deltagande under insamling av data. I mer traditionell
etnografisk forskning är forskaren ofta deltagande och informella samtal
med deltagare är vanligt (se Hammersley & Atkinson, 1995). Det här skiljer
sig från vissa videoetnografiska studier där forskaren inte deltar på samma
sätt, utan filmar främst deltagarna och riktar intresset mot deras interaktion
med varandra.
Mitt deltagande och mina frågor har i flera situationer varit en förutsättning för att kunna få tillgång till barnens aktiviteter, inte minst genom att
barnen genom frågorna har kunnat förklara saker för mig som för dem var i
det närmaste självklara. De informella samtalens funktion har, förutom att
skapa en relation till barnen, alltså varit en väg för mig att få tillgång till
barnens perspektiv på hur de använder digitala medier. Det har verkat som
att barnen har sett min närvaro som ett rimligt inslag, eftersom de visste att
jag ville lära mig vad det var de gjorde när de använde datorerna. Barnen var
dessutom hjälpsamma och understödde mitt projekt. Ett exempel på det var
när en av pojkarna, Daniel, lärde mig att spela ett spel när jag filmade honom. På hans initiativ lämnade jag sedan över kameran så att han istället
filmade mig när jag spelade samtidigt som han handledde mitt spelande. Att
dela med sig av sig själv har i intervjuer använts som ett sätt att få intervjupersoner att känna sig trygga och att ge dem utrymme att tala om egna erfarenheter (jfr Reardon, 1989; Abel, m.fl. 2006). I det här fallet gav det Daniel
38

möjlighet att visa upp sig som expert. Här visade jag min okunnighet vilket
gav barnen utrymme att själva förklara vad de kunde. Under studien har jag i
de informella samtalen med barnen använt den här metoden för att ge barnen
möjligheter och utrymme att visa vad de gör när de på olika sätt använder
digitala medier.

Variation i insamlat material samt deltagare i studien
För att ge en översikt av det insamlade materialet och synliggöra variationen
i detsamma beskriver jag nedan studiens olika typer av material i två tabeller. Under insamlingen av material har jag eftersträvat att dokumentera barnens literacyaktiviteter i sådan utsträckning att de olika typer av aktiviteter
som barnen återkommande deltar i synliggörs. Jag har också eftersträvat en
bredd i materialet, genom att tydliggöra vilka typer av aktiviteter barnen i de
två grupperna ägnar sig åt samt på vilka platser, med vem och med vilken
utrustning de använder sig av i dessa aktiviteter (se tabell 1 och 2).
Tabell 1 ger en översikt över vilka olika typer av aktiviteter som har dokumenterats under insamlingen av materialet. Under rubriken Fältanteckningar framgår vilken typ av aktiviteter som har dokumenterats med hjälp av
fältanteckningar. Under rubriken Videoinspelningar beskrivs vilka typer av
aktiviteter som har dokumenterats genom videoinspelningar i de olika grupperna. Under rubriken Skärmdumpar finns information om vilka typer av
aktiviteter som har dokumenterats via skärmdumpar.

Fältanteckningar

Videoinspelningar

Skärmdumpar

Pojkar

Händelser och situationer nedtecknade
under besök som
pågick under ungefär
ett år under eftermiddagar på fritidsverksamheten.

Informationssökning,
kommunikation via
sociala medier,
granskning av information, spel
Samtal med kamrater
kring skärmen.
(82 klipp motsvarande
ca 7,5 tim.)

Statusuppdateringar,
interaktion på Facebook (FB), bilder
och presentationer i
form av text och
bild.
220 st.

Flickor

Händelser och situationer nedtecknade
under besök under
ungefär ett år under
helger i stallet och
på eftermiddagar på
vardagar i hemmet.

Informationssökning,
kommunikation via
sociala medier,
granskning av information, spel. Samtal
med varandra vid
datorskärmen.
(28 klipp motsvarande
3 tim.)

Statusuppdateringar,
interaktion på FB,
bilder och presentationer i form av text
och bild. Samt flickornas hemsida.
98 st.

Tabell 1. Dokumenterat material och typer av aktiviteter
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Tabell 2 visar var dvs. på vilka fysiska platser och digitala arenor barnen
genomför de digitala literacyaktiviteter som har dokumenterats i materialet. I
kolumnen Fysiska platser listas de platser där dokumentationen har genomförts. Under Digitala arenor framgår i vilka online-miljöer barnen genomför
sina digitala aktiviteter. Under rubriken Teknisk utrustning redogörs för vilken typ av teknisk utrustning barnen i de olika grupperna använder.

Fysiska platser

Digitala arenor

Teknisk utrustning

Pojkar

Fritidsverksamhet

Stationär dator, TVspel, bärbara spelkonsoller, mobiltelefon

Flickor

I hemmet, stallet, på
hästtävling

Facebook, spel,
Youtube, chatt,
hemsidor av olika
slag
Facebook, spel,
Youtube, fotografering, hemsidor,
chatt, KIK

Bärbar dator, mobiltelefon, digitalkamera

Tabell 2. Platser för barnens deltagande; fysisk och digital arena samt teknisk utrustning

Som man kan utläsa framför allt i tabell 2 sker barnens digitala literacyaktiviteter inom ramen för olika fysiska platser och digitala arenor. Det innebär
att barnens aktiviteter kan utspela sig både på en fysisk plats och på en digital arena samtidigt, det vill säga att barnen kan sitta vid en dator och använda
Facebook tillsammans samtidigt som de interagerar med andra människor
som befinner sig på en annan fysisk plats men på samma digitala arena. Det
medför att materialet i studien har flera lager. Detta är alltså ytterligare en
aspekt av att jag genomför studien genom ett multisite-etnografiskt perspektiv. Till exempel är online-arenan en av de parametrar som är centrala för
hur aktiviteter formas lokalt på olika platser och hur dessa är relaterade till
varandra (jfr Aarsand, 2011).
I studien betraktas den fysiska och den digitala världen som sammanflätade via de digitala aktiviteter som barnen ägnar sig åt. Barnen visar upp
aktiviteter som sker på specifika fysiska platser såsom ridning och fotboll
när de rör sig på digitala arenor vilka i sin tur är relaterade till en rad andra
platser. Det betyder att den fysiska världen formar den digitala världen och
tvärtom. Jag menar därför att det är av intresse att ta hänsyn till både var
barnen befinner sig när de genomför olika former av digitala literacyaktiviteterna och hur de förhåller sig till olika platser (se Barton & Hamilton, 1998).
Tabell 3 och 4 visar vilka barn som deltagit i de två olika grupperna och i
vilket sammanhang som jag har dokumenterat deras digitala literacyaktiviteter. Några av barnen har jag endast dokumenterat via Facebook, andra har
jag både dokumenterat via videoupptagningar och via Facebook.
Tabell 3 visar vilka barn som deltar i flickornas kamratkrets och var jag
har dokumenterat deras digitala literacyaktiviteter. Namnen på flickorna jag
har följt närmast under mitt fältarbete markeras med fet stil medan deras
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facebooknamn kursiveras. Som vi ser i tabellen använde flickorna flera facebooknamn.
Barnen ägnade sig åt olika typer av innehåll i de digitala literacyaktiveterna. Flickorna ägnade sig åt hästar och andra husdjur, mobiltelefoner, stall,
nätbutiker och skapade även en egen hemsida. De använde också Youtube
och tittade på TV på nätet.
Namn
Linda Ekman
Linda Ekman
Linda Dolly
Ekman
Camilla Rojas,
Camilla Rojas
Millan Hästar
Rojas
Lina Edvinsson
Lukas
Sanna
Fanny

Online
Facebook,
KIK11, bloggar,
hemsidor

Hemma
x

I stallet
x

Facebook, KIK,
Youtube, hemsidor

x

x

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

Tabell 3. Flickornas kamratkrets och platser för dokumentation.

Tabell 4 visar vilka som deltar i pojkarnas kamratkrets och var jag har dokumenterat deras digitala literacyaktiviteter. Pojkarna jag har följt närmst
markeras med fet stil. Deras Facebooknamn är kursiverade. Jag kommer att
återkomma till hur barnen använder olika typer av namn på Facebook i kapitel 3.
Till skillnad mot flickorna ägnade pojkarna sig åt fotboll och annan idrott,
nyheter, reklam för böcker och filmer samt tittade på Youtubeklipp.
Namn

Online

Ibra Ahmed
Ibra Ahmed
Fcb Ibra
Lionel Ibra
James Kone
James Kone
Mikael, Mikael
Xavi Fcb
Johannes
Rami
Daniel Hanna
Daniel Hanna

Facebook, Youtube,

Fritidsverksamheten
x

Facebook, hemsidor

x

Facebook, enkla spel, Youtube

x

Facebook, Youtube
Facebook, Youtube
Facebook, TV-spel, Nintendo

x
x
x

11

KIK är en app till mobiltelefoner som används för att skicka text och bilder.
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Taner
Taner Quaresma
Emre
Suleiman
Sulle Messi
Mahmoud
Muhammad
Mulle Ronaldo
Hamid
Hamid ftk
Dilan Erdem
Dilan Erdem
Ajda Kuung Bieber
Hamid Kaka
Durmaz
Adde Özcan
Imran
Amir
Erik
Johannes Fotboll
Merwin Perdin
Yousef Bar
Yilmaz Ängen
Hassan Messi
Ängen
Lena Yram
Nervin Prince
Mercan Akdag
Zack Messi
Dilan Ängen
Josef
Jonos
Farhad
Ümran D
Mervin D
Mulle Ängen
Hassan Bobygden
Idris Ängen
Yousef Bar
Martin Kowalski
Martin Kowalski
Barca Lanne

Facebook

x

Facebook
Facebook

x
x

Facebook
Facebook

x
x

Facebook

x

Facebook

x

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

Tabell 4. Pojkarnas kamratkrets och platser för dokumentation
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x
x
x

x

x
x
x

x

Insamling av videoetnografisk data
För att få tillgång till att dokumentera barnens samspel med digitala medier
initierade jag som tidigare nämnt (se s. 38) på olika sätt informella samtal
med barnen. Kunskapen om barnen och de miljöer de vistas i har varit viktig
i mitt arbete för att få tillgång till de aktiviteter barnen ägnade sig åt och för
att kunna skapa relationer till barnen som kunde leda till att jag fick tillgång
till deras aktiviteter.
Samtalen med barnen har initierats på tre olika sätt. Den första typen av
initiering av samtal skedde vid cafédisken på fritidsverksamheten. Som tidigare framkommit var cafédisken en bra plats att inleda en första kontakt med
barnen på. Det ledde ofta till att barnen sedan visade mig hur de använde
datorn tillsammans med andra barn i någon form av digital literacyaktivitet.
Det andra sättet att påbörja samtal när barnen redan använde datorn och jag
frågade vad de gjorde. Barnens förklaringar utvecklades till ett samtal där
deltagarna förklarade och visade digitala literacyaktiviteter exempelvis hur
de söker filmer, resonerar och förhandlar om trovärdigheten i de filmer de
ser på internet. I en tredje form av inspelat material använder barnen inte
teknisk utrustning som dator eller mobiltelefoner då samtalet pågår och skiljer sig därför från det övriga inspelade materialet. I denna form av inspelat
material berättar barnen exempelvis hur har gjort när de genomfört digitala
literacyaktiviteter. Samtalen handlar här exempelvis om hur de gör en sökning steg för steg och hur den, t.ex. hemsida de hittar kan tolkas som olika
genrer, som i exempel 7 när Linda söker efter en kaninunge på nätet (se s.
92).
Andra delar av materialet som skapades parallellt med videoinspelningarna består av fältanteckningar (Emerson, Fretz & Shaw, 1995). Jag har med
hjälp av fältanteckningar dokumenterat vissa rutiner i verksamheten tillsammans med händelser som inte beskrivs i videofilmerna. Fältanteckningarna har dels gjorts i direkt i anslutning till besöken på fritidsverksamheten
och hos flickorna, dels nedtecknats efter de videoupptagningar som gjordes
på de två platserna. De renskrevs och sorterades efter teman och mönster
som jag hittade i anteckningarna, men också i filmer, Facebookuppdateringar och andra produktioner. Den etnografiska delen av materialet
omfattar också beskrivningar av de bostadsområden där barnen lever och de
lokala miljöer som jag har studerat. Med hjälp av statistik och min tidigare
kunskap om de lokalsamhällen som deltagarna lever i har jag försökt teckna
en bild av de förutsättningar som finns i den lokala miljön. Exempelvis är
pojkarnas kamratgrupp på fritidsverksamheten flerspråkig medan flickorna
uteslutande talar svenska. En förståelse av det sociala sammanhanget har
haft betydelse för analyserna av videoinspelningarna och deltagarnas användning av digitala medier.
Mina kunskaper från fältstudierna utgör tillsammans med dokumentation
av material som barnen har skapat själva med hjälp av digitala medier, som
skärmdumpar av olika typer av inlägg som bilder och text från Facebook, det
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videoetnografiska materialet. Mina etnografiska kunskaper om barnen och
de sammanhang de ingår i ger videoinspelningarna en kontext som ger större
möjligheter att förstå det filmade materialet som ibland är korta filmklipp.
Kunskapen om barnens sammanhang och kultur kan ge information som
behövs för att ytterligare förstå vilka typer av aktiviteter som förekommer i
materialet (jfr Evaldsson, 2005).

Videoinspelningar av barns digitala literacyaktiviteter
I linje med videoetnografiska studier som kombinerar etnografi och mikroanalyser av samspel har jag fokuserat på både att lära mig om barnens vardag
under mina fältstudier och att genomföra videoinspelningar av barns återkommande aktiviteter för att i ett analysskede kunna göra mer detaljerade
analyser av barnens interaktion (se Goodwin & Kyratzis, 2012). Videokameran har i största möjliga utsträckning använts för dokumentation av aktiviteter där barnen tillsammans använder olika typer av digital utrustning som
datorer, mobiltelefoner eller spelkonsoler i olika miljöer som fritidsverksamheten, hemmet eller i stallet (jfr Aarsand, 2007; Aarsand & Aronsson, 2009;
Björk-Willén, 2011). Dessa videoupptagningar ger möjligheter att studera
hur barns interaktion organiseras inom ramen för digitala literacyaktiviteter
genom användandet av olika kommunikativa resurser när digitala medier är
närvarande. De olika kommunikativa resurser som barnen i studien använder
består av text, tal, gester, pekningar, användning av bilder och symboler
vilka samspelar med varandra i barnens interaktion. I barnens digitala literacyaktiviteter samspelar tal och skrift på olika sätt. Ett sätt är att barnen ofta
när de använder digitala medier kommenterar och instruerar varandra verbalt
simultant samtidigt som användningen av t.ex. datorn pågår. Ett annat är att
skriften som används i sociala medier är starkt påverkad av ett talspråkligt
sätt att uttrycka sig (jfr Sjöberg, 2010). Barnens digitala literacyaktiviteter
handlar ofta om att tillsammans söka och granska information samt att
kommunicera med vänner på nätet. I dessa aktiviteter blir de samspelande
literacykompetenserna och de kommunikativa resurserna synliga och videokameran ett ovärderligt verktyg för att få syn på dessa resurser.

Att dokumentera barns aktiviteter med video
Videoupptagningar gör det möjligt att utforska barnens samspel i detalj, då
det är möjligt att spela upp inspelningarna gång på gång och vid behov i
lägre hastigheter än de utspelade sig vid inspelningstillfället (se Heath,
Hindmarsch & Luff, 2010; Goodwin, 2007; Melander, 2009; Sparrman,
2005).
Kameran och kameratekniken är ett viktigt område, men de beslut som
fattas kring vad som ska filmas och när, är centrala enligt Luff och Heath
(2012). Jag har dokumenterat barnens användning av digitala medier vilket
innebär att jag i början av mitt fältarbete på fritidshemmet började filma när
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barnen satte sig ner vid en dator på fritidsverksamheten eller i hemmet. Men
allt eftersom arbetet fortskred såg jag att de digitala medierna till stor del
användes integrerat i andra aktiviteter som ridning, lek och måltider. Det
innebar att jag också filmade då barnen sysselsatte sig med andra aktiviteter,
vilket har inneburit att jag ibland har filmat utan att i förväg känna till om
barnen var på väg att använda digitala medier i den aktivitet som pågick när
jag påbörjade själva filmningen (jfr Evaldsson, 2005).
Flera forskare (Aarsand & Forsberg, 2009; Luff & Heath, 2012; Heikkilä
& Sahlström, 2003; Ochs, 2006; Sparrman, 2005) har visat på vikten av att
reflektera över och beskriva kamerans position och hur mycket som syns och
hörs i relation till de syften och anspråk som formuleras vid studier av människors interaktion. En viktig parameter som jag vill lyfta fram är det perspektiv som tas under en videoinspelning. Ett perspektiv är inom bild- och
filmskapande också ett ställningstagande. När professionella bildskapare
uttrycker ståndpunkter genom bild uppfattar de flesta mediekonsumenter
budskapet och påverkas av det, oavsett om de förstår hur det är konstruerat
eller inte. Men inom den yrkeskår som arbetar med dessa uttryck är dessa
sätt att uttrycka överordning eller underordning självklarheter. För att visa att
någon är viktig, och har en hög position fotograferas den personen ofta från
nära håll rakt framifrån eller något underifrån. När en person som har en låg
status i samhället fotograferas i nyhetsbilder fotograferas den med lite mer
omgivning och ofta något ovanifrån (jfr Carlsson & Koppfeldt, 2008; Graviz
& Pozo, 1992). Att filma i barnens huvudhöjd ger videoupptagningarna möjlighet att representera barnets perspektiv. Att se en film som är filmad ur
någon annans perspektiv kan bidra till identifikation med händelser eller
samtal som pågår menar Hansson, m.fl. (2006). De forskare som skapar data
genom att använda videoinspelningar är oftast inte professionella bildskapare eller kunniga om de värden som läggs i en bildvinkel eller ett bildutsnitt.
De perspektivförskjutningar som av misstag då kan uppkomma är jämförbara med värderande tolkande formuleringar i en etnografisk beskrivning.
Valen som görs är många: Vad ska filmas? Ur vilket perspektiv ska det
filmas? Hur stor del av miljön kring det som filmas ska finnas med (bildutsnitt)? Hur görs ljudupptagningen? Hur många kameror ska användas? Ska
kameran vara fast eller rörlig? Ska ljuset sättas inför filmningen? Vilken
brännvidd används vid filmningen? (jfr Sparrman, 2005). Flera av dessa val
kan senare påverka analysen, det mest uppenbara är att det vi inte ser eller
hör i det inspelade materialet kan vi heller inte analysera. I val av bildutsnitt
och vinkel väljer vi inte bara till utan också bort delar av den miljö vi befinner oss i. Detsamma gäller för hur vi organiserar inspelning av ljud, exempelvis om vi väljer att förse deltagare med mygga (en liten mikrofon) eller
använder kamerans mikrofon för ljudupptagning.
Mot bakgrund av kunskaper från annan bild och filmproduktion blir min
fråga om filmproduktioner redan kan inkludera en tolkning och därmed medföra att analysen blir svår att genomföra, då man som forskare ofta har läsarens eller uttolkarens kompetens, men inte medieskaparens.
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I min studie har jag filmat med handkamera dvs. utan stativ, för att kunna
röra kameran fritt i rummet (jfr Sparrman, 2005) och ofta valt att filma det
barnen gör på bildskärmen. Det gör att jag till viss del har förlorat interaktionen mellan barnen vid skärmen i bild, dock har jag valt att använda kamerans mikrofon så att ljudet från alla barn runt omkring videokameran, och
därmed vid datorn som barnen sitter vid, har spelats in. Jag har alltid valt att
sitta nära barnet som använder datorn eller tv-spelet och har på så sätt spelat
in ljudet nära datorn. Jag har i möjligaste mån försökt hålla kameran ungefär
i barnets huvudhöjd för att försöka få bilden i videoupptagningen att vara så
lik det barnet ser som möjligt, just eftersom jag vill undersöka hur aktiviteterna organiseras utifrån barnets perspektiv.

Etnografi och samtalsanalys
I denna avhandlingsstudie kombineras etnografi och samtalsanalys. Att
kombinera etnografi och samtalsanalys (CA- Conversation Analysis) samt
att använda video för skapandet av material har varit en del av forskningen
om barns språkliga praktiker och ett sätt att skapa ett sammanhang kring de
detaljerade analyserna av barns interaktion (Evaldsson, 2005; se Goodwin &
Kyratzis, 2012 för en översikt). Genom att det etnografiska arbetet genererar
en bred kunskap om den kontext som barnens språkliga handlingar utspelar
sig i ger etnografin större möjligheter att förstå de betydelser som interaktionen har för de barn som deltar. Flera forskare har kombinerat etnografi
med samtalsanalys vid användning av videokamera i insamling av material
(Aarsand, 2007; Goodwin, 2007; Melander, 2009; Svahn, 2012). Evaldsson
(2005) motiverar metodvalet och kombinationen utifrån ett exempel som rör
pojkars sätt att kategorisera varandra och skapa hierarkier:
The sequential organization of insulting, and the ways the boys described and
categorized one another, as a part of this process, did not become apparent
until transcripts of recordings were examined in detail.
[…] the more abstract contextual resources that the boys drew upon in their
characterization and categorization of one another would not have been recognizable without ethnographic knowledge about language, gender, and ethnic arrangements within the particular school (Evaldsson, 2005, s 768).

Citaten ovan visar på den ömsesidiga nytta att kombinera etnografi med
detaljerade analyser av deltagarnas interaktion. För att mer detaljerat analysera barnens aktiviteter har jag därför i enlighet med samtalsanalytisk metod
(CA) analyserat hur de sociala handlingarna får sin mening i relation till
andra handlingar i ett sekventiellt sammanhang. Studier om språksocialisation och barns positioneringspraktiker visar att barnens yttranden är handlingar som har ett sekventiellt förlopp som får betydelse i relation till
varandra. Genom dessa förhandlingar positionerar sig barnen för och emot
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olika företeelser och formar därmed sina identiteter i interaktion med
varandra (se Goodwin & Kyratzis, 2012). För att kunna dokumentera de
detaljer som krävs för att kunna se det sekventiella i samtal och andra handlingar krävs analyser av videoupptagningar av interaktionen.
I den här studien analyseras också skrift i sociala medier som en form av
samtal. Det görs utifrån att skrift i de sociala mediernas sammanhang ligger
närmre samtal som interaktion än en traditionell text i en bok eller tidning.
Barns skrivaktiviteter i sociala medier omfattar turtagning och olika adresseringspraktiker, där skrivna yttranden adresseras till olika deltagare (jfr
Negretti, 1999).
I barnens interaktion via och i deras samtal om sociala medier förekommer alltså både tal- och skriftturer som tillsammans bildar en form av interaktionell ordning (jfr Goffman, 1983). På det sätt på vilket turerna organiseras blir det möjligt att undersöka hur ett yttrande förstås av olika deltagare.
Det görs genom att undersöka hur ett yttrande förhåller sig till svaret på yttrandet. En fråga kan få ett svar som tyder på att den som fick frågan uppfattar den som exempelvis en uppmaning. Det kallar Cromdal (2009, s. 50) på
svenska för ”andratursbevis” och Sacks, m.fl. (1974, s. 729) för ”next-turn
proof procedure”. Genom analysen av turerna kan alltså forskaren bli vägledd i hur deltagarna själva uppfattar samtalet och därmed göra det möjligt
att förstå interaktionen ur deltagarnas perspektiv (Cromdal, 2009; Sacks,
m.fl., 1974).
En del av den detaljerade analysen i den här studien omfattas av transkribering. I följande avsnitt diskuteras betydelsen av transkribering för analysprocessen.

Att analysera och transkribera samtal
I denna studie studeras digitala literacyaktiviteter där flera modaliteter än
dem som kan åstadkommas med tal och med kroppar finns närvarande
såsom bilder, filmer och andra sorters digitalt medierat material. Som jag ser
det är Goodwins (2007) förståelse av multimodalitet och deltagande applicerbart också på aktiviteter som är digitalt medierade, som film eller skrift på
datorskärmen och tal och gester i interaktion kring datorn.
I linje med Goodwins (2007) och även Melanders (2009) studier av hur
människor använder och organiserar sina kroppar tillsammans (medvetet
eller omedvetet), har jag varit intresserad av hur barn i aktiviteter med
varandra uppnår ett delat fokus för t.ex. visuell uppmärksamhet. Detta kan
ske genom samordning av tal, pekningar, kroppens position och blickriktningar. Den synliga strukturen i den här typen av deltagarramverk ”participation framework” (Goodwin, 2006, s. 518; Goffman, 1974) är en del av hur
barn tillsammans kan skapa en delad aktivitet, på ett sätt som formas av både
deltagarnas handlingar och sammanhanget (Melander, 2009, s. 177-178).
Det har ibland i mina exempel visat sig vara viktigt för analysen att ha
möjlighet att se vad som händer på skärmen samtidigt som någon talar, för
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att förstå vad som initierar en aktivitet som exempelvis ett samtal. Inspirerad
av bland andra hur Goodwin (2007) och Melander (2009) i sina transkriptioner visualiserar kroppsliga handlingar har jag klippt ut några, för sammanhanget centrala, bilder ur filmen och fört in dem i transkripten. Goodwin
(2007) använder Jeffersons system (Sacks m.fl., 1974) för att notera tal i en
modifierad version och använder därtill bilder för att visa hur gester och
kroppsspråk samspelar med tal. Melander (2009) har utvecklat detta vidare
genom att med hjälp av pilar visa gesters och blickars riktning och med hjälp
av olika kraftiga linjer betonat centrala element i bilden. Duranti (1997,
s.147) tar upp olika sätt att notera gester genom tecknade bilder med pilar för
att visa gesternas rörelseriktning. Han tar med referens till Farnell (1995)
upp möjligheten att notera med Labannotation (från början är ett notationssystem för dans), som möjliggör att grafiskt beskriva gester bredvid transkriptionen av tal, en metod som kräver mycket arbete för att lära sig att läsa.
För att öka tillförlitligheten hos mina analyser har andra forskare, framförallt i forskargruppen CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identities
as Interactive Practices), vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet, under datasessioner deltagit i analyserna av materialet, både i analyserna av det filmade materialet och av
skärmdumparna. Att låta andra forskare få se materialet och ge sin tolkning
av materialet har bidragit till nya perspektiv och ingångar i analyserna av
barnens interaktion och därmed gjort det möjligt att fördjupa analysen av
materialet. Film och skärmdumpar av interaktion ger möjlighet till kommentarer på analyser, vilket är värdefullt för att öka tillförlitligheten. Men det är
också i dessa sammanhang som jag tydligt har insett vikten av kunskap som
ett etnografiskt fältarbete bidrar med i tolkning av filmer och skärmdumpar
för att kunna göra en analys ur ett deltagarperspektiv, i det här fallet utifrån
barnen på fritidsverksamheten samt i hemmet och i stallet. Det är till stor del
den kunskap jag har om barnens vardag samt om de sociala och kulturella
sammanhang som de ingår i, som för mig har säkrat analyserna av det videoinspelade materialet och skärmdumparna. För att förstå logiken i barnens
aktiviteter behövs kunskap om vad barn gör i sin vardag. Det kan till exempel innebära en förståelse för varför det var viktigt för pojkarna hitta en bild
på en fotbollsspelare och kunna placera den på sin Facebooksida eller att
förstå att olika sätt att uttrycka sig kan ha olika betydelser i de olika grupperna jag studerat.

Att transkribera och analysera skriven interaktion
För analysera hur deltagarna interagerar via digitala medier (i det här fallet
genom skriven interaktion) har jag också använt mig av skärmdumpar av
Facebook-interaktion. Skärmdumparna har sedan transkriberats och anonymiserats, dvs. personers riktiga namn och visningsbild har ändrats eller tagits
bort. För att tydliggöra för läsaren att interaktionen sker via skrift presenteras
all skriftbaserad interaktion med fetstil och transkripten är inramade av linjer
48

för att ytterligare påminna om att det är skriftlig digitalt medierad kommunikation.
Bilden nedan visar en del av ett av de transkript som används i kapitel 5. I
kolumnen längst till vänster finns numreringen av rader som används för att
man i analysen och i texten i övrigt ska kunna referera tillbaka till ett specifikt yttrande i exemplet. I mittersta kolumnen finns personens Facebooknamn som i transkriptet är anonymiserade (se s. 32). Under namnet i samma
kolumn ligger datum och tid för yttrandets publicering i den högra kolumnen
ligger yttrandet.
9
10
11

Nervin Prince
17 juni kl. 12.05
Mercan Akdag
17 juni kl. 12.16
Zack Messi
17 juni 13.29

beklagar sorgen bror
beklagare sorgen :( :( :( :(
beklagare sorgen :(

Facebook-interaktion skiljer sig från talad interaktion genom att den sker via
skrift och att den kan pågå med långa mellanrum mellan yttranden. Jag har i
flera fall analyserat skriven interaktion från Facebook som inleds med att
något av barnen gör en statusuppdatering12 som kommenteras av Facebookvänner i kommentarfälten nedanför uppdateringen. I flera av transkripten har tiderna varit intressanta för analysen, då jag med hjälp av tiderna
har kunnat se att interaktionen sker samtidigt som det som avhandlas i kommentarerna också pågår samtidigt med vad som sker till exempel på TV. I
analyserna har jag även studerat hur barnen använder olika kommunikativa
resurser för att skapa relationer med andra genom att använda symboler och
smileys eller uttalanden som upprepar och stödjer andras uttalanden. Till
skillnad från i traditionell skrift såsom i tidningar eller i böcker används i
sociala medier ofta visuella resurser direkt i textsträngen för att nyansera och
utveckla det skrivna uttrycket i yttrandet, som exempelvis de hjärtan vi ser i
exemplet ovan.
Jag har i enlighet med samtalsanalytiska konventioner i transkriberingen
av det videoinspelade materialet strävat efter att nedteckna tal tillsammans
med andra sociala handlingar. Jag har för det syftet använt Jeffersons system
för transkription (Sacks m fl., 1974).

12
En statusuppdatering på Facebook kan bestå av en text, en bild eller både text och bild.
Uppdateringen kan kommenteras av de personer som är “Facebookvänner” med personen som
har gjort uppdateringen. Med “vänner” menas en person som är ansluten till någons konto på
Facebook och därmed kan läsa dennes statusuppdateringar
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Symbol

Förklaring

((går))
ORD
°ord°
>ord<
<ord>
o:rd
(.)
(5)
ord↑
ord↓
ord
[ord]
(ohb.)
ord

Ickeverbal handling
Högre röststyrka än omgivande tal
Lägre röststyrka än omgivande tal
Snabbare än omgivande tal
Långsammare än omgivande tal
Förlängt ljud
Mikropaus
Paus uttryckt i sekunder
Stigande intonation
Fallande intonation
Betonat (kan också gälla del av: ord)
Markerar start och slut på överlappande tal
Ohörbart, ljudet på inspelningen hörs inte.
Skriftliga yttranden markeras med fet stil.

I transkripten används också bilder som där ses som en del av transkriptet.
Bilderna numreras efter vilket yttrande de hör ihop med (visas samtidigt
som) och numreras i ordningsföljd. Det innebär att en bild som hör ihop med
ett yttrande som sträcker sig från rad 2 till rad 5 numreras 2-5:1 (rad 2-5 bild
1) Om det är två bilder som hör ihop med rad 8 numreras dessa 8:1 - 2 (rad 8
bild 1 och 2)
I de empiriska kapitlen kommer jag att visa hur de olika digitala literacyaktiviteter som barnen i de olika grupperna deltar i är relaterade till såväl
samtal, text, visuell kommunikation som bilder, gester osv. Den variation
som finns i barnens val av olika aktiviteter och deras sätt att organisera digitalt medierade aktiviteter har utgjort en central utgångspunkt för studien.
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3 Digitala literacyaktiviteter i kamratkulturer att etablera allianser och hierarkier

I det här kapitlet undersöker jag hur pojkarna respektive flickorna i de två
barngrupperna konstituerar olika former av kamratkulturer i sin vardagliga
interaktion med varandra (Corsaro, 2009). Jag inleder kapitlet med definitioner av begrepp och tidigare forskning för att sedan gå vidare med empiriskt grundade analyser.
Kamratkultur definieras här som en uppsättning aktiviteter eller rutiner,
artefakter, värderingar och intressen som barn delar i interaktion med andra
barn (Corsaro 2009 s. 301). Genom sitt deltagande i digitalt medierade aktiviteter etablerar barnen sociala relationer, hierarkier, tillhörigheter samt delade kunskaper. Bland barn i åldern 10-13 år är aktiviteter med kamrater
under fritiden en viktig del av livet. I de här åldrarna har barn ofta möjlighet
att själva välja att delta i olika aktiviteter. Många av de fritidsaktiviteter som
barn ägnar sig åt är digitalt medierade, eftersom digitala medier ingår som en
del av deras vardag (jfr Aarsand, 2007; Findahl, 2010; Holloway & Valentine, 2003; Tapscott, 1998). De två barngrupperna som är i fokus har följts i
sociala medier på internet och i sina respektive fysiska sammanhang.
Forskning om språksocialisation och kamratkulturer (Evaldsson, 2005;
Goodwin, 2007; Goodwin & Kyratzis, 2012) visar att barn utvecklar, formar
och omformar sina relationer och hierarkier genom att positionera sig på
olika sätt i relation till varandra genom de sätt som de interagerar med
varandra på. Barn deltar i interaktionella praktiker som skvaller, förolämpningar, dispyter och berättelser (Goodwin & Kyratzis, 2012), som i sin tur
används för att skapa eller omforma relationer till andra, som att inkludera
eller exkludera någon i en gemenskap (Evaldsson, 2007; Goodwin, 2007).
Hierarkier kan exempelvis skapas genom att man rekryterar meningsfränder
under en argumentation och genom detta förändrar maktbalansen i gruppen
(Danby & Baker, 2001; Evaldsson 2005; Goodwin & Goodwin, 1990). Därigenom kan man också positionera sig som den som är insatt eller har tolkningsföreträde i en viss situation.
I min studie består deltagarnas interaktion ofta av digitalt medierad skrift
som statusuppdateringar på Facebook, stillbilder och rörliga bilder i sociala
medier. För att skapa kamratkulturer blir alltså skrivande och läsande (i vidgad bemärkelse) centrala aspekter av barns formande av relationer och hierarkier. Den digitalt medierade interaktionen är ofta skriftlig, vilket innebär
att här blir andra resurser relevanta och dessutom grafiskt visuella till skill51

nad från i de samtal som har studerats i tidigare forskning (med undantag för
Collister, 2010; Negretti, 1999; Sjöberg, 2010). Det har genomförts studier
som visar att sociala medier har en roll i barns skapande av vänskapsrelationer (se t.ex. boyd; 2014; Dunkels, 2007; Enochsson, 2005; Livingstone,
2002; Marsh, 2011 Marsh, 2014), men få av dessa studier har genomförts
med detaljerade analyser av deltagarnas interaktion. Det innebär att vi vet att
sociala medier spelar en roll i barns skapande av kamratkulturer, men inte
hur kamratkulturer formas i och omformas i barns interaktion i relation till
digitala medier.
Digitala literacyaktiviteter som skriftlig, medierad, interaktion eller publicering av bilder utgör en integrerad del av de fritidsaktiviteter som barnen i
de två studerade grupperna ägnar sig åt. Av intresse här är både vilka fritidsaktiviteter som flickorna respektive pojkarna ägnar sig åt och flödet mellan
barns interaktion i digitalt medierade aktiviteter online och fritidsaktiviteter
som utövas offline. Framförallt är jag intresserad av hur deltagarna i interaktionen genomför ett identitetsarbete genom att forma allianser och sociala
hierarkier i interaktionen med andra barn. För att få syn på de variationer
som finns i barngruppernas sätt att interagera har jag även undersökt hur
barnen samspelar i aktiviteter som är relaterade till digitala medier under
fritiden, men som inte är digitalt medierad interaktion.
I detta kapitel besvaras frågorna: Hur skapar barn olika former av kamratkulturer genom sin interaktion med varandra inom ramen för sina fritidsaktiviteter? Hur organiseras flödet mellan barnens digitala och andra vardagsaktiviteter i deras etablerande av olika former av kamratkulturer? Som en del
studeras också hur skillnader och likheter i barnens kommunikation i de
olika grupperna kommer till uttryck med utgångspunkt i de digitala literacyaktiviteter som de ägnar sig åt.

Pojkarnas fritidsintressen och sociala relationer
I det här avsnittet undersöker jag hur några av pojkarna på fritidsverksamheten: Ibra, Daniel och Johannes, Mikael och James interagerar under sina
fritidsaktiviteter och hur deras fotbollsintresse är en del av hur de i sitt samspel konstituerar delad kunskap, relationer och hierarkier. Till det besvaras
också frågan om på vilket sätt digitala aktiviteter, det vill säga kommunikation och samspel via digitala medier, är en del av hur pojkarna etablerar en
gemensam kamratkultur under fritiden. Pojkarnas aktiviteter ramas in av den
öppna fritidsaktiviteten som de deltar i under eftermiddagarna. I fritidsverksamheten som institution inryms exempelvis vuxenvärlden, regler och materiella resurser som pojkarna i sitt samspel orienterar sig mot och utmanar,
vilket tillsammans med aktiviteterna utgör en del av pojkarnas formande av
kamratkulturer (se Evaldsson, 1993).
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Jag inleder med att presentera pojkarna i studien för att sedan undersöka
hur pojkarna samspelar och hur digitala aktiviteter organiseras inom ramen
för deras vardagliga aktiviteter på den öppna fritidsverksamheten.

Institutionella ramar för pojkarnas digitala literacyaktiviteter i
fritidsverksamheten
Ibra, Daniel, James, Johannes och Mikael som deltar i fritidsverksamheten är
pojkar mellan 10 och 12 år. De känner varandra från skolan och är ofta på
den öppna fritidsverksamheten. Den öppna fritidsverksamheten är en del av
skolbarnomsorgen som är frivillig (Skolverket, 2013). Det innebär att de
barn som deltar i verksamheten inte är inskrivna eller måste delta i öppen
fritidsverksamhet. Pojkarna bor och går i skolan i samma område som fritidsverksamheten. Bostadsområdet består främst av höga hyreshus och
många av de barn som bor i området är i likhet med pojkarna flerspråkiga
med kunskaper om andra språk än svenska och engelska. I det här fallet
tigrinja, suryoyo, franska och spanska.
Fritidsverksamheten är för många av barnen en eftertraktad verksamhet.
Barnen kommer till fritidsverksamheten efter skolan. Den öppna fritidsverksamheten öppnar kl. 14.00 varje vardag och barnen som kommer direkt från
skolan är ofta där innan öppnandet. I väntan på att dörrarna öppnas sitter
några av barnen på bänkar utanför och pratar, delar med sig av musikfiler via
sina mobiltelefoner, leker och jagar varandra eller tittar in genom glasdörrarna för att få syn på någon av pedagogerna som arbetar under eftermiddagen.
Om något av barnen får syn på någon av pedagogerna knackar de på dörren,
men dörrarna öppnas aldrig före kl. 14.00.
Ibra får genom glasrutan syn på Gabriella som jobbar på fritidsverksamheten.
Han springer fram till dörren som har ett fönster och knackar. Han är ivrig
och vill komma in. Gabriella viftar avvärjande med handen mot honom. Han
slutar knacka men står kvar och tittar in och väntar. Flera barn står runt omkring honom och tittar in. (Ur fältanteckning 2011)

Fältanteckningen ovan illustrerar barnens vilja att delta i verksamheten och
komma in i fritidsverksamhetens lokal. När pojkarna har kommit in på fritidsverksamheten är ljudnivån hög. Det pågår en mångfald av aktiviteter i
samma rum och många barn ska samsas om de saker som finns att använda i
lokalen. Samtidigt som några barn äter mellanmål och gör läxor, spelar andra
spel på Play Station eller sitter vid datorn. Tv-spelet genererar ljud som
blandas med röster från barn och personal som försöker göra barn uppmärksamma på att deras beställning i kaféet är färdig och ska hämtas eller att de
måste följa reglerna för att vara på fritidsverksamheten, annars kan man bli
avstängd. Samtidigt som personalen arbetar i kaféet med barnens beställningar, håller de också uppsikt över vilka som kommer in på fritidsverksamheten.
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Jag hör fritidsledaren Gabriella ropa: BACKA! Med hög röst. Jag tittar mot
entrén och ser två äldre pojkar på väg in i lokalen. De är kanske 13-14 år.
Båda stannar upp och en försöker ändå få vara kvar och fortsätter in, men det
är mycket tydligt att de inte är välkomna in: Ni kan inte bara gå in här säger
fritidsledaren. Den pojke som backade ut först säger: - Men jag skulle bara
krama dej. Gabriella säger till pojkarna att bara han får komma in och krama
henne sen får de gå ut. (Ur fältanteckning oktober 2010)

Exemplet från fältanteckningen visar att åldersgränserna är viktiga i verksamheten och utgör tydliga ramar för barnens deltagande. De barn som är
äldre än 12 är välkomna till verksamheten först kl. 17, då 10 - 12-åringarnas
verksamhet stänger. Fritidsledarna ser till att alla som går in tar av sig skorna
eller bär skoskydd och att bokningen av utrustningen sker på rätt sätt.
Bokningslistan för att använda datorn har en central roll för flera av barnen. Listan är nyckeln till att kunna utöva digitala aktiviteter under vistelsen
på fritidsverksamheten. Att bokningslistan är viktig för barnen blir tydligt
vid ett tillfälle då bokningslistan till PlayStation inte finns tillgänglig för
barnen när de kommer in på fritidsverksamheten. Som framgår av exemplet
nedan gör Daniel och Ibra genast en egen bokningslista för att kunna genomföra bokningen av Play station.
Exempel 1

Figur 1. På bilden ser vi personalens lista till vänster och pojkarnas lista till höger

På bilden ovan har personalens lista rubriken Playstation och under huvudrubriken finns två underrubriker Anv1 och Anv2 (dvs. användare 1 och 2).
Dessa är placerade som rubriker till kolumner med ett brett mellanrum där
det är tänkt att de två barn som bokar in sig på PlayStation ska skriva sina
namn på linjerna under rubrikerna.
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I barnens bokningslista, som ligger till höger på bilden, är huvudrubriken
PS3 vilket betyder PlayStation3. Att pojkarnas lista ger en mer detaljerad
information än personalens bokningslista visar både att pojkarna har detaljerad kunskap om spelkonsolen och att PlayStation3 är intressant för pojkarna.
PlayStation3 ger möjlighet att spela nyare och andra spel än på tidigare versioner av konsolen och är därmed avgörande för vilka spel som går att spela.
Pojkarna har skrivit namn i två kolumner, men mellan namnen står också
”vs” som betyder mot (versus). I pojkarnas lista är det alltså möjligt att utläsa vilken typ av PlayStation-konsol som ska användas och att det är en
person som ska spela mot en annan person. Barnens egen lista omfattar kunskaper om såväl personalens lista som barnens egna intressen och kunskaper
om aktiviteten och utrustningen. Pojkarnas tolkning av personalens bokningslista är anpassad efter deras egna intressen och rutiner. Listan som har
konstruerats av barnen är mer detaljerad och bättre anpassad till barnens
egen kultur. Den process som blir synlig i exemplet, att barnen använder
vuxenvärldens regler och anpassar dem till sina egna syften, skulle med
Corsaro och Eders (1990, s.197) begrepp ”tolkande reproduktion” kunna
förstås som att barnen approprierar eller aktivt omtolkar vuxenvärlden (se
även Martin & Evaldsson, 2012). Pojkarnas handlingar i exemplet visar att
skriftspråkliga aktiviteter är användbara för dem på fritidsverksamheten och
att de använder dem för praktiska syften som att få tillgång till fritidsverksamhetens spel och datorer (jfr Barton, 1994; Fast, 2007; Heath, 1983; Säljö,
2005).
När personalen upptäcker att barnen har konstruerat en egen lista blir de
tillsagda att vänta på den riktiga bokningslistan då det inte är tillåtet att använda barnens egen lista. Reglerna säger att bokningarna måste göras på den
lista som personalen lägger fram. På bilden ovan ser vi hur barnen för in
namnen från den egenhändigt skapade listan till personalens lista. Därigenom förhåller sig och anpassar sig pojkarna till reglerna på fritidsverksamheten. Den här händelsen visar att barnen tar literacykompetenser från vuxenvärlden i bruk för att omforma och göra listan till någonting eget. Det gör
också synligt att vuxnas regler skapar ramar för hur barnen kan handla och
hur barnens literacyaktiviteter utformas.
Även om tillgången till den digitala teknik som ägs av fritidsverksamheten styrs av vuxna, får barnen använda egen digital utrustning som mobiltelefoner på fritidsverksamheten. Men under min studie i fritidsverksamheten
(2010- 2011) såg jag inte något barn som hade tillgång till en Smartphone.
Vid ett tillfälle hade en pojke (Daniel) med sig ett bärbart Nintendospel som
han och andra barn spelade på. Några barn hade mobiltelefoner av äldre
modeller utan möjligheter att använda internet eller spela mer avancerade
spel. På grund av barnens begränsade tillgång till digital utrustning var det
extra viktigt för dem att få plats vid en av fritidsverksamhetens datorer. Därför är personalens reglering av användning av datorer och TV- spel avgörande för att så många av barnen som möjligt ska få ta del av den utrustning
som finns där. I den institutionella ordning som skapas i fritidsverksamheten
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ingår alltså att fritidsledaren har makten och ansvaret att kontrollera barnens
tillgång till datorer och spel. Kontrollen över datorerna och spelen utgör
alltså ramar som påverkar barnens möjligheter att ägna sig åt digitala literacyaktiviteter, dvs. sociala aktiviteter tillsammans med andra barn.
De kulturer som barn skapar i samspel med varandra är relaterad till vuxenvärlden så tillvida att barnen aktivt omtolkar vuxenvärlden och de sammanhang som de deltar i (Corsaro & Eder 1990, s.197). Vuxenvärlden, och
de olika regler och förutsättningar samt de sammanhang barn deltar i, skapar
ett ramverk för barnens aktiviteter. Att få tillgång till datorer hemma och på
fritidsverksamheten samt regler för vistelse på fritidsverksamheten eller regler i hemmet är tillsammans med de interaktionella praktiker som barnen
deltar i en del av hur barnen i de två grupperna formar olika kamratkulturer.

Fotbollsintresse, sociala relationer och digitala literacyaktiviteter
Många pojkar på fritidsverksamheten är intresserade av fotboll och allt som
hör fotbollen till. När pojkarna sitter vid datorn på fritidsverksamheten inleder de nästan alltid sina pass vid datorn med att först se efter om det hade
hänt någonting intressant på de sociala medier som de brukar använda, oftast
Facebook. De fortsätter snabbt vidare till webbtidningars nyheter eller sidor
om fotboll eller populärkultur, för att sedan gå vidare till spel eller annan
underhållning. Ibra läser exempelvis återkommande Aftonbladets sportsidor
på nätet och diskuterar samtidigt sportnyheter med kompisar. Pojkarnas diskussioner handlar bland annat om vilka lag som har köpt vilka spelare och
vilka spelare som har gjort en bra respektive dålig match. Chelsea, Liverpool, Barcelona FC och Real Madrid är speciellt populära lag bland pojkarna, men också det turkiska laget Galatasaray. För valet av vilket fotbollslag
man håller på och spelar i har barnens etniska bakgrund och språkkunskaper
en viss roll. Ganska många barn jag träffar på fritidsverksamheten kan förstå
eller prata turkiska. Flera av pojkarna har lagt upp bilder av lagtröjor och
idoler från något av de populära lagen på Facebook. Pojkarna har i bland
fotbollströjor på sig och de skriver om fotboll i sociala medier. Vid några
tillfällen hjälps pojkarna åt att dela med sig av eftertraktade bilder på fotbollsspelare som någon kamrat vill ha. Pojkarna visar upp sitt fotbollsintresse och sina literacykompetenser som i detta fall består i läsande, skrivande, att genomföra webbsökningar och att använda bilder på olika sätt
samtidigt som de tillsammans också utövar sitt fotbollsintresse.
På fritidsverksamhetens finns även ett gammalt fotbollsspel där man styr
små figurer eller spelare genom att snurra på pinnar för att träffa bollen och
göra mål. Flera av pojkarna spelar själva fotboll i laget i området, några spelar i andra lag som ligger lite längre bort t.ex. Mikael. Han har valt att byta
till ett lag där många av spelarna pratar suryoyo, vilket utgör en del av Mikaels språkliga bakgrund. Andra pojkar har bytt på grund av att de vill elitsatsa på fotbollen och menar att det är viktigt att spela i de större fotbollsklubbarna. Den lokala fotbollsföreningen har haft samarbeten med några av
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de större klubbarna. Vid ett tillfälle kom en representant från en av de stora
klubbarna på besök. Ibra och några andra pojkar satt vid datorn när de upptäckte att en representant från den stora klubben klivit ur sin bil utanför fritidsverksamheten. De lämnade genast sin plats vid datorn för att springa
fram till fönstret och titta på honom. De blev oerhört intresserade och uppjagade och talade med höga röster. De hoppades alla på att de skulle bli värvade till laget.

Att etablera allianser och hierarkier genom skriftlig
interaktion
Pojkarnas gemensamma fotbollsintressen utgör en betydande del av vad de
ägnar sig åt i sitt samspel när de använder Facebook. En av förutsättningarna
för att kunna delta i någon typ av interaktion på Facebook förutom att ha
tillgång till dator och uppkoppling samt ett Facebookkonto, är att kunna uttrycka sig genom skrift och att behärska konventioner som är specifika för
kommunikation via sociala medier (se t.ex. Collister, 2010; Sjöberg, 2010).
Kommunikativa kompetenser är här alltså en förutsättning för att kunna delta
i digitalt medierade aktiviteter med andra barn.
Det finns två anledningar till att studera barnens samspel på Facebook.
Den första är att pojkarna ofta använder Facebook på fritidsverksamheten
och därmed kan Facebook sägas utgöra en central aktivitet som ingår i deras
vardagliga interaktion. Den andra anledningen att studera pojkarnas Facebook-interaktion är att Facebook är ett verktyg särskilt avsett för interaktion. Tidigare forskning visar att Facebook mest används för att bygga relationer med redan kända personer (Subrahmanyyam, Reich, Waechter &
Espinoza, 2008) och att man interagerar med vänner på Facebook för olika
syften, bland annat sociala syften (Suwannatthachote & Tantrarungroj,
2012). Nordicom (2011) räknar upp Facebook som en av de aktiviteter som
ökar och ”som indikerar samtal och samspel” (ibid., s 11). Jenkins (2006) i
sin tur ser Facebook som en form av deltagarkultur. Sammantaget kan sägas
att Facebook är ett verktyg för att bygga relationer via digitala medier och
därmed är Facebook-interaktion intressant att studera i relation till hur barnen skapar kamratkulturer. I kapitel 5 återkommer temat om Facebook som
verktyg för relationsskapande, men mer med fokus på hur barnen använder
olika resurser för att kommunicera i olika situationer och för olika syften.
Kännetecknande för de samtal som barnen för i kommentarfälten i Facebook är att de finns kvar under en längre tid och kan kommenteras när som
helst till skillnad från talad kommunikation. Som jag kommer att visa skapar
själva mediet Facebook både möjligheter till socialt samspel och begränsningar för interaktionen samt utgör en ram för pojkarnas kommunikation.
I exemplet nedan diskuterar pojkarna hur en fotbollsspelare vid namn
Torres har bytt klubb från Liverpool till Chelsea några dagar tidigare.
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Kunskap om fotboll som resurs i Facebook-interaktion
En av pojkarna, Taner, har lagt ut en bild som föreställer en tecknad hand
med texten tja Liverpool på Facebook. Under bilden finns hans kommentar
till bilden: Chelsea ska vinna Liverpool. Flera av pojkarna har sedan kommenterat bilden och texten. Diskussionen som följer har påbörjats en dag
innan Torres spelar sin första match med sitt nya lag Chelsea mot sitt gamla
lag Liverpool. Diskussionen fortsätter därefter under det att matchen spelas
(rad 4-6) och även flera dagar efter matchen är avslutad (rad 7-21), vilket gör
tidsaspekten i pojkarnas interaktion intressant.
Exemplet inleds alltså med att Taner Quaresma lägger ut bilden av den
tecknade handen på Facebook (rad 1). Namnet Quaresma som Taner har lagt
till i sitt namn kommer från en känd fotbollspelare: Ricardo Quaresma som
spelar i Chelsea. Under bilden har han skrivit: Chelsea ska vinna Liverpool
(rad 1) Genom yttrandet utmanar han sina vänner på Facebook och bjuder in
dem att kommentera. Han visar genom uttalandet upp sig som fotbollsintresserad. Tiden för uttalandet är intressant då det läggs ut en dag före matchen
mellan Chelsea och Liverpool ska spelas.
Exempel 2
1:1

1
2
3
4

Emre
6 feb 11.58
Sulle Messi
6 feb 12.31
Mahmoud
6 feb 18.46

5
6
7
8
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Chelsea ska vinna Liverpool
Haiii han heja på chelsea nu bara för torres
Visst
Hahahahaha 0 det ska vara en hand och det ska stå
tja chelsea

Mahmoud
6 feb 18.46
Sulle Messi
6 feb 18.53
Mulle Ronaldo

En finger
Liverpool leder
Liverpool är inavlar på gud det selde sin

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

8 feb 16.09

Emre
8 feb 16.17
Taner Quaresma
8 feb 16.21
Emre
8 feb. 16.21
Hamid ftk
9 feb 14.44
Mulle Ronaldo
9 feb 18.34
Ibra
10 feb 16.45
Hamid ftk
10 feb 16.55

bäste spelare bror som skemer ut sig okej
dom van chelsi men de bet uder inte att dom
e bra ma nen arsenal ska lega kuk i er bror
Bror din svenska e kaoooooos
MEN Mulle Det Var Inte Liverpool Som
Säljde Torres
Han Ville Gå Själv :/
AA
TANER HAR RÄTT HAN SÄGER DET
EBARA JAG SOM KÄMPAR I HELA
LIVERPOOL
Och sen när han gick då dom brende han
tröja 
E taner ni fölora dom behöver inte torres är
skit walla han gjorde ingen mål och sen han
säger jag ska göra mål cp walla han är skit
Torres ba jag ska sänka liverpool ja ja
liverpool knulla dem efter

I exemplet använder pojkarna sociala medier (Facebook) för att visa upp sina
kunskaper och ingående diskutera olika aspekter av fotboll, som i det här
fallet handlar om en spelare som byter klubb. Samtidigt etablerar pojkarna
allianser med varandra när de visar upp sina kunskaper om fotboll under
interaktionen på Facebook.
Taners uppdatering Tja Liverpool (rad 1) tolkar jag som: Hej då Liverpool. Uppdateringen med bilden av handen följs av en kommentar från Emre
som tyder på att han anser att Taner är illojal mot Liverpool. Haiii han heja
på chelsea nu bara för torres (rad 2). Hai är ett utrop som följs av att Taner
Quaresma beskylls för att gå över från Liverpool till att hålla på Chelsea för
att en av deras spelare Torres har lämnat laget. Torres gick över till Chelsea
den 31 januari 2011, vilket är ungefär en vecka innan denna konversation
utspelar sig mellan pojkarna. Emre visar genom sin kommentar också upp att
han har detaljkunskaper om fotbollslaget och visar även upp sig som en del
av en fotbollskultur där laget är viktigare än individen. Inom delar av fotbollskulturen ses detta att följa en spelare snarare än ett lag inte alltid med
blida ögon då laget traditionellt anses vara större och viktigare än individen
(jfr Léon Rosales, 2010). En annan pojke, Sulle Messi, som har Messi13 i sitt
namn på Facebook, lierar sig med Emre genom att hålla med honom: visst
(rad 3). I nästa kommentar lierar sig Mahmoud också med de föregående
genom att utmana Taners bild, Hahahahaha 0 det ska vara en hand och det
ska stå tja chelsea (rad 4-5). En finger (rad 6). Jag tolkar det som att han
13

Efter den kände fotbollsspelaren Lionel Messi
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kallar Taner för en nolla när han skriver Hahahahaha 0 (…). Kommentaren
En finger (rad 6) skulle kunna ses som en återanvändning av bilden av handen, vilken av Mahmoud har omformats till den skrivna texten en finger som
skulle kunna vara uttryck för en förnedrande gest (den med ett långfinger).
Det visar sig här samtidigt vara viktigt att positionera sig som en person som
står på lagets sida, inte bara en enskild spelares.
Sulle Messi lägger genast till: Liverpool leder (rad 7), vilket gör att han
stärker sin allians med de andra pojkarna. Det gör han den 6 februari 2011
kl. 18.53 när matchen pågår. Samtidigt som han stärker sin allians med de
andra pojkarna rapporterar han vad som händer i matchen, vilket visar att
han tittar på matchen i realtid. Tidsangivelsen i Facebook bekräftar att han
rapporterar samtidigt som diskussionen pågår. Diskussionen pågår både under, inför och efter den första matchen som Torres spelar för Chelsea. En del
av samspelet i excerptet från Facebook-interaktionen kan alltså liknas vid en
chatt. Samspelet mellan pojkarna pågår under en kort tidsperiod samtidigt
som de kommenterar matchen i realtid när den pågår.
Mulle, som har Ronaldo14 som en del av sitt namn på Facebook, lägger in
ytterligare aspekter i diskussionen genom att påpeka att Liverpool inte har
fattat ett klokt beslut genom att sälja en av sina bästa spelare. Liverpool är
inavlar på gud det selde [sålde] sin bäste spelare bror som skemer ut sig (rad
8-9). Han skriver i sin kommentar att Liverpool har vunnit mot Chelsea, men
att detta inte innebär att de är ett bra lag. okej dom van chelsi men de bet
uder [betyder] inte att dom e bra manen [mannen] (rad 10-11). Han för
dessutom (på rad 11) in ett ytterligare argument genom att lyfta fram ett
annat lag, Arsenal, och påpekar att det laget kommer att vara vinnare samtidigt som han utmanar de andra genom sitt utmanande språk: arsenal ska
lega kuk i er bror (rad 11). Här kan vi se att pojkarna använder ord som gud
och kuk i förstärkande syfte för att skapa mer emfas i sina argument (Evaldsson & Cekaite, 2010). Med sitt yttrande på rad 8-11 har Mulle Ronaldo positionerat sig som motståndare till den falang som menar att Liverpool är bra.
Han ansluter sig dock inte till uppfattningen att det är Chelsea som kommer
att vara bäst som Sulle Messi och Taner Quaresma, som gjorde själva uppdateringen som initierade kommenterarna.
Emre besvarar Mulle Ronaldos inlägg med: Bror din svenska e
kaoooooos (rad 12). Intressant är hur Emre skiftar fokus från fotboll till
svenska språket genom att påpeka att Mulle Ronaldo uttrycker sig på ett
olämpligt sätt och använder en svenska som inte är korrekt. Att anmärka på
hans sätt att använda svenska språket, här skriven svenska, kan också vara
ett sätt att förminska Mulle Ronaldos uttalande och därmed rekrytera andra
till sitt läger. Detta har likhet med vad Evaldsson och Cekaite (2010) fann i
sin studie bland barn i en flerspråkig miljö, där barnen också använde anmärkningar på språk för att nedvärdera någon annans yttrande.
14

Efter Ronaldo Luís Nazário de Lima, en känd fotbollsspelare.
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I den efterföljande kommentaren (rad 13) går Taner Quaresma mot Mulle
Ronaldo genom att använda en förklaring och ge ytterligare detaljer för att
bevisa att laget Liverpool inte har någon del i det dåliga beslutet att flytta
Torres: MEN Mulle Det Var Inte Liverpool Som Säljde Torres. Han Ville Gå
Själv :/ (rad 13-15). Här kan vi se att kommunikationen i Facebook får en
karaktär av både muntlighet och skriftlighet genom det sätt kommunikationen uttrycks. I kommentarerna skrivs smileys ut. Taner använder exempelvis
en smiley i slutet av uttalandet för att visa sitt missnöje: :/ (rad 14). Prosodi
skrivs ut på olika sätt, nämligen genom att rada upp flera bokstäver på rad
som i ordet kaoooooos (rad 12), men också genom att använda versaler som
är en konvention för att betona delar av ord eller öka ljudstyrkan i uttalet av
orden. Därmed kan vi se det som att det är en typ av textbaserad intonation
(jfr Sjöberg, 2010). Studier visar hur såväl flickor som pojkar använder
prosodiska element för att stärka sin argumentation (Evaldsson, 2005;
Goodwin, 1990).
För att kommunikationen ska flyta smidigt och bli begriplig när flera personer deltar samtidigt, behöver Taner som deltagare i den textbaserade Facebook-kommunikationen dessutom tala om vem han talar med och vilket
inlägg han kommenterar, vilket han gör genom att nämna Mulles namn. Att
Taner adresserar sin kommentar till en namngiven person är intressant som
fenomen, eftersom det är en konsekvens av den web-baserade miljö som
diskussionen pågår i, dvs. i kommentarfält på Facebook. Negretti (1999) gör
samma iakttagelse i sin studie om webb-chatt där det pågår flera diskussioner samtidigt och där det således, som i pojkarnas kommunikation, är otydligt
vem som talar med vem. Här är det dels otydligt om man kommenterar den
ursprungliga uppdateringen som Taner (rad 1) har gjort, eller om man är en
del av diskussionen som pågår i kommentarfältet och vems kommentar man
i så fall svarar på.
Emre som tidigare har argumenterat mot Mulle Ronaldo stödjer Taner
Quaresmas uttalande om att Torres själv valde att byta lag: AA (rad 15) vilket är ett talspråkligt Ja. Dock ska vi ha i minnet att det var Emre som allra
först kommenterade Taner Quaresmas inlägg på ett ifrågasättande och retsamt sätt (rad 1). Hamid stödjer Taners uttalande TANER HAR RÄTT HAN
SÄGER DET EBARA JAG SOM KÄMPAR I HELA LIVERPOOL (rad 1618). Han refererar här till vad fotbollspelaren Torres säger. Hamid menar
alltså att Torres säger att det bara är han som kämpar i hela Liverpool vilket
kan ses som ett textbaserat s.k. reported speach (Goodwin, 1990) som här
tjänar till att presentera ett kunnigt, detaljerat argument för Torres att gå över
till Chelsea, i likhet med Potter (1996) som tidigare har visat att detaljerade
beskrivningar används för att förhöja trovärdigheten i ett uttalande. Vi ser
dessutom återigen ett exempel på hur versaler används i syfte att höja rösten
i Hamids stödjande svar (rad 14-15). Mulle Ronaldo svarar genom att leverera ytterligare en skämtsam förolämpning: Och sen när han gick då dom
brende han tröja  (rad 16). Mulle Ronaldo försöker att göra sig oantastlig
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genom att fortsätta att hävda att laget fattar dåliga beslut. Det är dessutom
svårt att argumentera mot ett uttalande som inte tar upp någon typ av fakta
eller argument, utan mer är en skämtsam förolämpning (jfr Evaldsson,
2005). Mulle Ronaldo använder en smiley i form av ett hjärta  i slutet av
kommentaren. Jag tolkar hjärtat som ytterligare en utmanande kommentar
som förstärker hans position som oantastlig. Mulle Ronaldos bror Ibra lägger
sig i diskussionen: E taner ni fölora dom behöver inte torres är skit walla
han gjorde ingen mål och sen han säger jag ska göra mål cp walla han är
skit (rad 15 - 19). Walla är här ett uttryck från arabiskan som är synonymt
med vid gud. Genom sitt inlägg intar Ibra en annan position än sin bror
Mulle Ronaldo. Han menar att Chelsea, trots att Torres nu spelar i Chelsea,
kommer att förlora för att Torres helt enkelt inte gör några mål. I sin kommentar hänvisar han till att Torres dessutom inte har hållit sitt ord, eftersom
han hade utlovat mål men inte lyckats göra några mål. Att påstå, som Ibra
gör, att Torres har brutit sitt löfte att göra mål, kan ses som en resurs för att
rekrytera meningsfränder. Hamid lierar sig med Ibra och menar att Torres
avsiktligt har försvårat för sitt före detta lag. Torres ba jag ska sänka liverpool ja ja liverpool knulla dem efter (rad 20-21). En form av format tying
(Goodwin, 1990), anfört tal (reported speech), används i tre fall i exemplet
ovan (rad 16-18, 22, 23), dvs. att man citerar och återanvänder andras yttranden. I det här fallet används det för att stärka pojkarnas argument och för
att liera sig med dem som driver samma argument i diskussionen. I viss mån
kan citaten som pojkarna gör ses som att argumenten stärks genom att ge
ännu mer detaljer till berättelsen. Detaljerna understödjer vad Torres egentligen har sagt och menat, på rad 16-18 där Hamid Ftk menar att Torres säger
att det bara är han som kämpar eller på rad 20-22, där Ibra menar att Torres
säger att han ska göra mål men gör det inte. I analysen ser vi att pojkarna
argumenterar och använder olika verbala resurser för att liera sig med
varandra och på så vis vinna diskussionen. Emre använder gliringar och kunskaper om hur normen ser ut i fotbollskulturen för att kritisera Taners inlägg
och vinna över anhängare till sin sida (jfr Danby & Baker, 2001; Evaldsson
2005; Goodwin & Goodwin, 1990). Inom fotbollskulturen ses man t.ex. som
en svikare och ”inte ett äkta fan” om man byter det lag som man håller på till
ett annat (jfr León Rosales, 2010, s. 167-168). Taner och Hamid å andra
sidan försöker föra i bevis att Torres lämnade laget på eget initiativ. De använder återigen förklaringar och detaljerade berättelser för att stärka sina
argument och därmed få ett övertag i diskussionen. Mulle Ronaldo använder
nedsättande omdömen och logiska resonemang: Liverpool är inavlar på gud
det selde [sålde] sin bäste spelare (rad 7) för att övertyga de andra om att
Liverpool är ett dåligt lag oavsett om de vinner eller förlorar. Emre kritiserar
Mulle Ronaldos sätt att uttrycka sig för att förlöjliga och underminera hans
argument (jfr Evaldsson, 2002; Goodwin, 1990)
I exemplet ovan visar pojkarna upp sina detaljkunskaper om fotboll, spelare, klubbar och matcher samt kulturen som omgärdar fotbollen som sport.
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Pojkarna visar dessutom att de har följt nyheterna i fotbollsvärlden genom de
teman de diskuterar, nämligen att Torres byter fotbollsklubb. Torres blev
officiellt klar för klubbyte den 31 januari 2011. Pojkarnas diskussion pågår
bara några dagar efter bytet, mellan den 5 och 9 februari. Deras diskussion är
alltså mycket aktuell när den utspelar sig. Analysen visar också att pojkarna
på olika sätt identifierar sig med och visar upp sig som en del av fotbollskulturen. Detta görs dels genom de fotbollsspelarnamn (Quaresma, Messi och
Ronaldo) de har valt att använda som mellannamn i sina namn på Facebook,
dels genom att de håller sig uppdaterade om fotbollsnyheter genom att läsa
tidningar och titta på tv-nyheter och visar upp detta genom att diskutera och
skriva om fotbollsnyheter öppet på Facebook.
I exemplet kan vi, förutom hur pojkarna skapar allianser och positioner
och visar upp olika typer av kunskaper, se hur några av pojkarna använder
sig av ett skrivet språk som präglas av inblandning av talat språk och av
andra språk än svenska vilket är en del av ett lokalt språkbruk i området.
Exempel på det är skällsordet inavlar och förstärkningen på gud.
Genom att använda förolämpningar identifierar sig några av pojkarna med
en lokal variant av ungdomskulturen där ett sexualiserat språkbruk är en del
av den stil som eftertraktas av en del av pojkarna (Bjurström & Liliestam,
1994; Jonsson, 2007). Ett exempel på detta är när Mulle Ronaldo skriver
(rad 8-11): Liverpool är inavlar på gud det selde sin bäste spelare bror som
skemer ut sig okej dom van chelsi men de bet uder inte att dom e bra manen
arsenal ska lega kuk i er bror. Mulle visar genom sitt språkbruk att pojkarnas språk omfattar både drag av ett ungdomsspråk, som har med barnens
ålder att göra, tillsammans med ett lokalt språk som präglats av olika språkliga influenser i området där de bor. På Mulle Ronaldos visningsbild på Facebook poserar han med ett låtsasvapen i handen, vilket också tyder på att
han vill visa upp sig som en tuff kille. De språkliga avvikelserna från standardnormen för skriven svenska tyder också på att han inte har svenska som
modersmål, vilket stöds av etnografiskt material från fältarbetet. Samtidigt
visar också barnen upp sina kunskaper om vad som utgör en bra svenska (jfr
Evaldsson & Cekaite, 2010). Pojkarna skriver här på ett sätt som ligger nära
deras talspråk. Att text i sociala medier ofta har en talspråkliglig karaktär har
också uppmärksammats i tidigare forskning om chatt och annan textburen
kommunikation på nätet och via sms (Crystal, 2001; Greggas Bäckström,
2011; Sjöberg 2010:). Det talspråksnära sättet att skriva, som Crystal (2001)
kallar ”netspeak” förstärker intrycket av att det skrivna språk som pojkarna
använder inte följer standardnormen för skrift.
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Att positionera sig som en insatt fotbollsspelare och
”förortskille”
I föregående exempel har jag visat hur olika former av allianser etableras
mellan pojkarna i gruppen genom deras interaktion både via internet och
ansikte mot ansikte, där uppvisande av kommunikativa kompetenser och
användning av resurser som kunskap om fotboll innebär att de skapar hierarkier och allianser av olika slag via Facebook. I följande avsnitt kommer jag
att visa hur tillhörigheter och lokala sociala identiteter etableras på flera
olika nivåer i pojkarnas diskussioner om fotboll på Facebook, det vill säga
hur pojkarna kommunicerar och hur relationer organiseras genom deras
kommunikation. Det handlar om tillhörigheter ifråga om vilket fotbollslag
man håller på och vilket fotbollslag man själv spelar i men också i relation
till vem man identifierar sig som, t.ex. vem som är blatte (rad 32) och vem
som inte är det. León Rosales menar att fotbollen kan ses som ett sätt att
iscensätta en ”begärlig maskulinitet” i en multietnisk förort (León Rosales,
2010, s. 162). I mitt fältarbete på fritidsverksamheten och i mitt material från
sociala medier, i det här fallet Facebook, är det ytterst få flickor som engagerar sig i samtal eller aktiviteter som har med fotboll att göra. Det är rimligt
att se det som att fotbollen är ett sätt för pojkarna i min studie att iscensätta
en form av maskulinitet som är lokalt producerad (jfr Evaldsson, 2005,
2002). Här blir det intressant att undersöka vilka kommunikativa resurser
pojkarna använder för att visa upp och skapa olika typer av identiteter och
tillhörigheter genom interaktion på Facebook, dvs. hur de gör och med vad
de gör detta. Det handlar om att tillhöra fotbollskillegänget, att vara ”invandrarkille” (jfr Jonsson, 2007) eller att vara en som håller på ett speciellt lokalt
lag. Kommunikativa kompetenser är centralt för identitetsarbete och Barton
(2007, s. 46) menar att människor uttrycker identitet genom sitt deltagande i
literacyaktiviteter. Bergö och Ewald (2003) menar i sin tur att kommunikation är en förutsättning för att vara delaktig i:
språkliga och kulturella gemenskaper och det är genom delaktighet i språkliga och kulturella gemenskaper som barns och ungas identitet och självbild
växer fram i utpräglat skriftspråkliga kulturer är därmed en av de viktigaste
personliga milstolparna under uppväxtåren att bli en människa som läser och
skriver (2003, s. 32; jfr Schmidt, 2013).

I följande exempel 3, som kan ses som just ett exempel på identitetsarbete,
gör Mikael ett inlägg på Facebook i vilket han i skrift berättar att laget han är
med i har vunnit en fotbollscup: Vi vann södertälje cupen norsborg- tumba 13/ norsborg – kommer inte ihåg 5-3 (rad 1-3) assyriska elit-norsborg 1-3.
Han fortsätter sitt skrivna inlägg med att berätta att de också hade tittat på en
fotbollsmatch: sen vi kolla Åtvidaberg mot assyriska a laget (rad 4-5). Genom
sitt inlägg blir det synligt hur Mikael använder skrift för att visa att han är en
del av en fotbollsintresserad grupp och själv spelare i ett lag. Hans yttrande
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visar också att han har kunskap om hur fotbollslag är uppdelade i olika typer
av lag, t.ex. a-lag. Han positionerar sig således som både aktör och insatt.
Exempel 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Mikael Xavi Fcb
Den 2 okt kl. 20: 24

Facebook
Dilan Erdem
2 okt. kl 21:24
Ajda Kuung Bieber
2 okt. kl 21:29
Dilan Erdem
2 okt kl 21:57
Hamid Kaka Durmaz
2 okt kl 21:57
Dilan Erdem
2 okt kl 21:58
Facebook
Hamid Kaka Durmaz
2 okt kl 22:08
Dilan Erdem
2 okt kl 22:09
Hamid Kaka Durmaz
2 okt kl 22:14
Dilan Erdem
2 okt kl 22:14
Facebook
Hamid Kaka Durmaz
2 okt kl 22:21
Adde Özcan
2 okt kl 23:14
Hamid Kaka Durmaz
3 okt kl 08:52
Adde Özcan
3 okt kl 09:06
Hamid Kaka Durmaz
3 okt kl 12:25
Hamid Kaka Durmaz
3 okt kl 08:52
Adde Özcan
3 okt kl 14:06

Vi vann södertälje cupen norsborgtumba 1-3/ norsborg – kommer inte
ihåg 5-3 assyriska elit-norsborg 1-3
sen vi kolla Åtvidaberg mot assyriska
a laget
((Mikael Xavi Fcb och 2 andra gillar detta.
Personer som inte har deltagit i diskussionen))
Aldrig elite vi är inte ens eliter vi knullar er
Vaa van Norsborg Syrianska ???:O
Asså dom säger att dom vinner eliter
fast dom inte kan vinna oss och vi är
inte eliter
Nej men vi har vunnit dem 2gånger
men de har inte vunnit oss
Walla utom mig och furkan ni skulle dö
Men på torsdag vi får se
Gilla: 1 person (Ajda)
Vi ska ej möta er vi bästemde oss att
möte syrianska fc i södertälje
Bebeks ((bebek betyder bebis på turkiska))
haaj vi e bättren er!
Vi får se när vi möter varandra
Gilla: 1 person (Ajda)
a
Man tror dom har kollat på barca mot real
cook glada ((çok betyder mycket på turkiska))
Vet assyriska e Emin goran hejade o
markus
Men ska du inte komma till Ängen
Vill menar Assa görkem markus hejade
Jo ska börja i ängen
Jag sluta i ängen går i Hammarby
mammas min kompis hane också blatte
han heter abdul al ali
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I vad som följer visar Ajda Kuung Bieber, som är en av få flickor i materialet från fritidsverksamheten, att hon förvånas över att Norsborg skulle ha
vunnit över Syrianska: Vaa van Norsborg Syrianska ???:O (rad 8). Förvåningen görs tydlig genom att Ajda använder tre frågetecken och en smiley
med öppen mun. Hon har Bieber i sitt Facebooknamn vilket antagligen innebär att hon tycker om Justin Bieber och hans musik. Hon positionerar sig
därmed som både fotbollsintresserad och ett Bieber-fan. Sparrman (2002, s.
30) visar att ”idolbeundran inte är något ensamverk utan bygger på kunskaper och betydelser som delas med andra”. Barnens infogande av idolnamn i
sitt Facebooknamn kan alltså ses som en aktivitet som är en del av ett samspel med andra barn och en del av den kamratkultur som de har skapat.
I diskussionen om vilket lag som skulle vinna skriver Dilan Erdem: Walla
utom mig och furkan ni skulle dö (rad 14). Walla är ett uttryck som betyder
att han svär ”vid gud”. Detta uttryck skulle kunna tolkas som att han visar
upp sig som en del av en flerspråkig ungdomskultur som använder uttryck
som är hämtade från andra språk än svenska (jfr Jonsson, 2007), vilket också
stöds av annat etnografiskt material från mitt fältarbete. Hamid kontrar därefter genom att säga: Vi ska ej möta er vi bästemde oss att möte syrianska fc
i södertälje (rad 17 - 18). Han uttalande innebär att det inte kommer att avgöras på torsdag, vilket Dilan besvarar genom en verbal förolämpning med
ett ord på ett annat språk än svenska: Bebeks (bebek betyder bebis på turkiska) (rad 19). Bebeks i en vidare bemärkelse skulle kunna betyda ungefär
snorunge. Hamid reagerar starkt på denna tillskrivning och markerar genom
att utmana Dilan: haaj vi e bättren er! (rad 20). Användningen av ordet
”bebeks” stärker ytterligare bilden av att pojkarna positionerar sig som del
av en flerspråkig ungdomskultur där skämt och verbala utmaningar är en del
av hur man konstruerar relationer (jfr Jonsson 2007).
Adde flikar på rad 24 -25 in: Man tror dom har kollat på barca mot real
cook glada (çok, turkiska, ”mycket”), en gliring som visar att han inte tycker
att de lag som diskuteras är speciellt märkvärdiga och att de inte kan jämföras med världsledande lag som Barcelona och Real Madrid. Genom hans
yttrande förlöjligas de andra pojkarnas entusiasm inför de lokala lagen. Här
visar Adde att han tillhör en grupp som också intresserar sig för internationell fotboll samtidigt som han är en del av en lokal ungdomskultur som använder ord som çok. Hamid kommenterar vilka som hejar på vem (rad 2627), sedan frågar Adde honom: Men ska du inte komma till Ängen, som är
det lokala fotbollslaget. I och med det visar han upp sin lokala tillhörighet.
Hamid svarar att han ska det (rad 30), vilket leder till att Adde berättar att
han ska sluta och börja i ett annat större lag: Jag sluta i ängen går i Hammarby mammas min kompis hane också blatte han heter abdul al ali (rad 3133). I och med detta identifierar han sig själv och mammans kompis som
blatte, vilket visar att pojkarna genom sin skriftliga interaktion i sociala medier, i detta fall på Facebook, uttrycker ett sätt att identifiera sig själva och
visa upp sin tillhörighet till en viss kultur. De använder en form av förorts66

slang både verbalt och i sin skriftliga interaktion i sociala medier. Pojkarnas
sätt att interagera kan jämföras med vad Jonsson (2007) fann i sin studie av
hur tonårspojkar interagerade med varandra i en förortsskola. Jonsson visar
hur pojkarna använder förortsslang för att utmana och iscensätta en stereotyp
samhällsbild av ”invandrarkillen”, samtidigt som de stärkte sina lokala sociala relationer och sin tillhörighet i en viss grupp.
Sammanfattningsvis visar min analys av pojkarnas interaktion på Facebook att de genom att delta i digitala literacyaktiviteter visar upp och formar relationer och samhörighet genom sin skriftliga interaktion med sina
Facebookvänner. Pojkarna visar också genom sitt språkbruk och sina kunskaper upp sig som fotbollsintresserad, ”förortskille” och flerspråkig samt att
de ingår i olika typer av större gemenskaper som fotbollskulturer, ungdomskulturer, förortskultur och olika lokala fotbollslag. Pojkarna skapar också en
”vi-och-dom” – diskussion genom att i skrift berätta vem som inte kan vara
”elit” och vem som kan och vem som är ”blatte”. Analysen visar även att
pojkarnas skriftliga språk på Facebook i stor utsträckning är av talspråklig
karaktär (jfr Aarsand, 2007; Crystal, 2001; Sjöberg, 2010). I sin argumentation använder sig pojkarna av resurser som intonation, skämt och utmanande
kommentarer, citat och upprepningar av vad tidigare kommentatorer har
skrivit. De använder alltså traditionellt talspråkliga resurser i skrift. Dessutom använder deltagarna detaljerad information för att övertyga varandra (jfr
Potter, 1996). De kommunikativa resurser som pojkarna använder i sin interaktion på Facebook liknar de studier där barns talade och förkroppsligade
interaktion med kamrater har analyserats (se t.ex. Evaldsson, 2005, 2007;
Goodwin 1990; Goodwin 2007). Vi ser också att pojkarna adresserar sina
kommentarer till vissa specifika personer (jfr Negretti, 1999) för att styra
uppmärksamheten mot den som de riktar sin kommentar till. Negretti menar
att detta är ett sätt att organisera turtagningen. Påkallandet av uppmärksamhet och adressering av kommentar kan också användas för att rikta publikens
uppmärksamhet mot det som det som åsyftas i kommentaren, till exempel en
bild eller ett tema som tas upp. Detta kallar Kidwell och Zimmerman (2006)
i talspråkliga aktiviteter för att man etablerar gemensamt fokus. Vi kan också
se att pojkarna använder nicknames istället för och i kombination med sina
riktiga namn på Facebook. Pojkarnas nicknames är ofta lånade av kända
fotbollsspelare och tjänar också som en resurs för att visa upp social identitet
och tillhörighet i en grupp, i det här fallet en tillhörighet i en grupp där man
är intresserade av och kunniga om fotboll. De namn som barnen använder
säger därmed någonting om vilka de vill vara och att val av nicknames är en
del av pojkarnas identitetsarbete som här genomförs genom deras vardagliga
interaktion på Facebook (jfr Aarsand, 2007; Crystal 2001).
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Flickornas fritidsintressen och sociala relationer
I detta avsnitt undersöks hur flickorna, Linda och Camilla och deras hästoch ridintresse är en integrerad del av flickornas vardag. I analysen fokuseras också hur deras samspel via digitala medier utgör en del av skapandet av
en kamratkultur som skiljer sig från den som pojkarna på fritidsverksamheten formar. Linda och Camilla är 10 och 13 år. De lärde känna varandra för
två år sedan när de började i samma ridgrupp på en mindre ridskoleverksamhet för barn. Till skillnad från pojkarna går varken Camilla eller Linda på
någon fritidsverksamhet (organiserad skolbarnomsorg) efter skolan. De går
hem själva efter skolan där de sedan umgås med varandra och äter mellanmål hos varandra. Linda går i skolan som ligger i området där hon bor,
ganska nära hennes hem. Camilla däremot har valt att byta till en annan
skola och har lite längre resväg och åker därför buss till och från skolan.
Flickorna är själva hemma i villan när jag besöker dem med undantag för
ett par tillfällen då Lindas äldre bror finns i en annan del av huset. Vid ett
tillfälle hör Lindas mamma av sig via Facebookchatten och frågar hur hon
har det och om jag har kommit. Flickorna brukar börja med att äta mellanmål under mina besök, som ofta påbörjas direkt efter det att de har kommit
hem från skolan. Efter mellanmålet fortsätter Linda och Camilla in i Lindas
rum, där hennes bärbara dator står eller när vi är hos Camilla till vardagsrummet där den bärbara datorn används i vardagsrummet. Kontrasten mellan
hur flickornas samspel utspelar sig i hemmiljö och pojkarnas fritidsverksamhet är stor. På fritidsverksamheten konkurrerar många barn med varandra om
utrymme och tillgång till datorer och spel. Flickorna har ständig tillgång till
varandra och sina datorer i hemmiljön. Flickorna inleder nästan alltid sitt
pass vid datorn, precis som pojkarna, med att se om de har fått meddelanden
via e-post eller Facebook. De fortsätter vidare till nyheter eller sidor om
hästar för att sedan gå vidare till spel eller annan underhållning. Då och då
klagar de på att datorn är långsam eller inte fungerar som de vill att den ska.
Både flickorna och pojkarna samtalar med varandra vid datorn och berättar
för mig vad det är vi ser på skärmen. Samtalssituationerna skiljer sig dock åt,
eftersom flickornas hem är lugnt och tyst medan miljön i fritidsverksamheten är fylld av ljud från barn som pratar, musik och tv-spel.

Hästar som gemensamt intresse
Flickornas intresse för ridning och hästar en viktig del av vad de samtalar om
och vad deras samspel via digitala medier brukar handla om. Flickorna har
också andra fritidsaktiviteter än hästar. Camilla tränar klättring och Linda
provar på friidrott, men det är ridningen och hästarna som är deras stora intresse. De rider en gång i veckan på ridskola och i början av mitt fältarbete är
de också medryttare på privathästar. När Camilla och Linda är i stallet ägnar
de sig förutom att rida, åt allt som har med hästskötsel att göra. De leder in
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hästar från hagen, de borstar och sköter om hästarna och hjälper till med
utfodring om de får tillfälle. Det visar sig att de med stor entusiasm hjälper
till med ganska tunga sysslor i stallet såsom att mocka och utfodra hästarna i
hagarna.
Deras häst - och ridintresse blir inte endast synligt genom att de faktiskt
vistas i stall, rider och tar hand om hästar utan också i vad de samtalar om
och vilka aktiviteter de ägnar sig åt som val av tv-program, kläder, heminredning, att sy ländtäcken och i innehållet som de publicerar i sociala medier.

Visuella resurser i identitetsskapande
Flickornas hästintresse tar sig uttryck i vilka artefakter de omger sig med
som ridkläder och ridutrustning när de är i stallet. Då de är klädda i ridbyxor,
ridstövlar eller Jodhpurs15 och short chaps16 och ridhjälm. Linda och Camilla
visar tydligt upp ett intresse för de artefakter som har med ridning och hästar
att göra. Förutom att de äger saker så diskuterar de och tittar tillsammans på
saker till hästar, ryttare eller saker med hästmotiv på som är till salu i
ridsportbutiker på nätet. I Lindas och Camillas mobiltelefoner finns bilder på
hästar som bakgrundsbild på displayen. På datorskärmen hemma hos Linda
finns en av flickornas medryttarhästar17 på skärmsläckaren. Hästintresset blir
härigenom synligt rent visuellt.
Med hjälp av de hästrelaterade artefakterna och samtal om hästar samt
hästaktiviteter via digitala medier visar Camilla och Linda både upp sig och
sin gemensamma sociala tillhörighet som hästtjejer och gör sig genom dessa
aktiviteter till hästtjejer. Användningen av vissa artefakterna gör deras intresse synligt för dem själva och omvärlden, även när de inte praktiskt utövar
häst- och ridsportintresset. Lindas och Camillas olika artefakter såsom kläder, digitala bilder och affischer på väggarna ingår i deras kamratkultur som
delvis utgör en visuell kultur som flickorna delar (jfr Sparrman, 2002).

Hästintresse och digitala literacyaktiviteter
Linda och Camilla och även deras föräldrar som inte själva rider, rapporterar
kontinuerligt på Facebook med bilder, texter och platsangivelser från tävlingar samt stall- och hästaktiviteter som de har deltagit i. Flickorna skriver
till exempel och visar bilder som handlar om saknad efter hästar som är döda
eller som de har ridit när de varit på ridläger (se kap. 5). När de hade varit på
ridläger under en vecka på sommaren skrev Linda Jag saknar dig Skrållan!
15

Jodhpurs är en viss typ av ridkängor.
Short chaps är skydd för underbenet som ett löst stövelskaft, som man kan ha om man rider
med jodhpurs eller kängor.
17
En medryttarhäst är en häst man betalar för att rida och sköta om som sin egen, ofta någon
eller några dagar i veckan.
16
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De lägger också ut bilder på hästar de tycker om och lägger till texter. De
fotograferar hästar, skriver på Facebook om hästtävlingar de har deltagit i
och lägger upp bilderna från aktiviteterna. Flickorna och deras föräldrar söker efter ridskolor och ridläger till sommaren på internet. De använder sms
och meddelanden via sociala medier (Facebook) för att boka tider med ridinstruktören på privatstallet. Hästintresset är tätt sammanflätat med Camilla
och Lindas gemensamma samtal och digitala aktiviteter. De digitala medierna gör det möjligt för dem att också utöva det gemensamma hästintresset och
dela det sociala livet kring hästarna, även i hemmiljö. Exempelvis annonserar Linda och Camilla sin tillverkning av ländtäcken till hästar, som tidigare
har nämnts, via internet dels via annonser på internet och dels via Lindas och
Camillas egentillverkade hemsida.
2
1

3

Figur 2 Bild 1: Ländtäcke på ponnyn Buster. Bild 2: Ländtäcke från flickornas annons på internet. Bild 3: Ländtäcke från flickornas hemsida.

I annonser och hemsida hänvisar flickorna vidare till sin gemensamma epostadress för frågor och beställningar. Under den senare perioden av mitt
fältarbete skaffar Camilla och Linda Instagram där de också publicerar bilder
på hästar eller utrustning som är relaterade till häst- och ridsportintresse. En
av flickorna lägger även ut bilder på sina nya ridkläder på Instagram 18.
Flickorna använder också mobiltelefonen och digitalkamera för att fotografera hästarna och ridning som ofta läggs upp på Facebook vilket utvecklas i nästa avsnitt. Här kan vi se att flickornas intresse och kunskaper om
hästar avspeglar sig i deras omgivning på olika sätt och att de använder olika
former av kommunikativa resurser för att vidga utövandet av sitt intresse och
skapa en tillhörighet som hästintresserad. Här blir också visuella resurser och
olika typer av materiella resurser framträdande (jfr Sparrman, 2002).
18

Instagram är en bildbaserad social nätverkssajt som ofta används från mobiltelefon.
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Produktion och reproduktion av hästintresset
Här nedan vill jag visa hur flickorna interagerar med hjälp av olika kommunikativa resurser och på så vis omformar och stärker sina relationer i samspel
via sociala medier, i detta fall Facebook. Flickornas värderingar av och intresse för hästar och ridsport samt användandet av digitala medier vävs i
deras vardag samman genom deras olika sätt att uttrycka sig både online och
offline.
Bilden överst till vänster i exemplet nedan från digitalkamerans display är
ett urklipp från en videoupptagning som gjordes under en hoppträning som
båda flickorna deltog i. Under hoppträningen turades flickorna om att fotografera varandra.
Exempel 4a

Figur 3. Hoppträning- offline till online.

I exemplet ovan finns två bilder. Den översta bilden är klippt ur en film som
spelades in under fältarbetet, när jag vistades med flickorna i stallet och filmade en hoppträning. Camilla fotograferar Linda som sitter på hästen på
bilden. Den nedre bilden till höger är en skärmdump som visar att Linda har
lagt ut bilden på Facebook. Intresset för hästar och ridning blir också till
bilder som publiceras och visas upp i sociala medier. I sociala medier visar
flickorna upp sig som någon som är hästintresserad och kompetent inom
området. Att ta bilder under ridaktiviteten och att lägga ut bilderna på Facebook bidrar alltså till att skapa en identitet som hästtjej. Samtidigt stärker
flickorna de sociala banden mellan varandra genom sin interaktion på Facebook.
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I urklippet från Facebook kan vi i vänstra kanten se att det finns flera
hästbilder i albumet. Bilden på Linda som hoppar liknar bilder som produceras av äldre häst- och ridsportintresserade människor. För att visa hur flickorna i sin bildproduktion drar nytta av etablerade sätt att visualisera hästhoppning, har jag placerat en bild av en professionell hoppryttare, tagen av
en professionell fotograf, bredvid bilden på Linda som Camilla har tagit.

Figur 4. Att visualisera hästhoppning.

Bilden till vänster föreställer en framstående vuxen hoppryttare19. Som vi ser
är hästens position och bildvinkel i bilden på den vuxna ryttaren lik den som
Camilla har valt i sin bild till höger. Perspektivet snett framifrån är mycket
vanligt liksom hästens position i luften över hindret. Camilla har alltså kunskap om hur hästhoppning brukar fotograferas och visualiseras och kan själv
åstadkomma liknande bilder. Camilla har sett många bilder av hoppryttare
och använder kameran för att skapa egna bilder som liknar de bilder som
vuxenvärlden producerar. Dessa bilder används sedan för att visa upp flickornas hästintresse och kompetens i sociala medier, vilket båda flickorna gör.
I det här fallet blir Camillas kompetens i att fotografera tydlig. Linda och
hästen hon rider representeras på liknande sätt som i bilden av en etablerad
vuxen hoppryttare. De bilder som flickorna använder kan sägas vara en del
av en visuell kultur (jfr Sparrman, 2002) som i sin tur är en central del flickornas hästintresse.

Att stärka sociala relationer och kommentera inlägg online
Flickornas häst- och ridsportintresse och arbete med sociala relationer utspelar sig till viss del i sociala medier i detta fall på Facebook. De bilder som
läggs ut kommenteras och beundras av Camillas och Lindas vänner på Fa-

19

Ryttaren på bilden heter Pontus Lidsell och fotografen heter Erika Andersson.
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cebook. Exemplet nedan är Lindas Facebookvänners kommentarer på bilden
Camilla tog under hoppträningen, alltså den bild som jag analyserade ovan.
Exempel 4 b
1

Linda Ekman
17 maj

2

Facebook

Millan Hästar Rojas och 3 andra gillar detta

3

Lina Edvinsson
19 okt kl. 19:18
Linda Ekman
19 okt kl. 19:52
Millan Hästar
Rojas
11 nov kl. 20:01
Linda Ekman
11 nov kl. 20:12
Lina Edvinsson
11 nov kl. 20:20
Lina Edvinsson
11 nov kl. 20:20
Linda Ekman
11 nov kl. 20:20

Vem…..du ser proffsig ut
Gilla. 1

Linda Ekman
11 nov kl. 20:32
Millan Hästar
Rojas
11 nov kl. 20:41

Tack

4
5
6
7
8
9
10
11

Det är Buster

. Den

20

Du är så duktig!!
du me
vad söööt <32
Gilla. 1



tack, linni!!

20

De hjärtan som finns med här är rosa, tillskillnad från i tidigare transkript där de var svarta.
Det beror på att Facebooks hjärtan blev rosa under tiden jag genomförde fältarbetet. Det gick
alltså inte att välja färg.
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I interaktionen mellan flickorna i exemplet används olika kommunikativa
resurser i form av skrift, gilla-funktionen, smileys och bilder. På rad 2 kan
man se att Camilla och 3 andra har gillat bilden, vilket är ett första tecken på
att flera deltagare vill visa att de uppskattar bilden.
Valet av bildutsnitt, perspektiv och bildvinkel liknar bilder på äldre och
vuxna ryttare, vilket säkerligen bidrar till Linas uppfattning att Linda ser
proffsig ut. Lina är först ut att kommentera bilden (rad 3): Vem…..du ser
proffsig ut
. Den positiva värderingen i kommentaren tyder också på att
Lina har och vill ha en god relation till Linda. Lina och Linda visar samtidigt
upp delade smakpreferenser, eftersom Linda sannolikt inte hade lagt upp
bilden utan någon kommentar om hon inte själv tyckte om den. Linda visar i
sin tur sin uppskattning genom att gilla Linas kommentar. Gilla-funktionen
fyller här en viktig funktion i sammanhanget genom att Lindas klick på gilla,
snabbt upplyser Lina om att kommentaren är uppskattad, vilket bidrar till att
stärka och vidmakthålla flickornas relation. Gilla-funktionen bidrar här till
att skapa gemensamma smakpreferenser, eftersom den tydligt visar för alla
vänner vem som har gillat vad samt att det är möjligt för många att gilla
samma sak. Det i sin tur gör att en uppdatering i form av ett skriftligt yttrande eller en bild snabbt kan bli synligt uppskattad i gruppen. Lina förstärker det positiva i sitt uttalande genom att dessutom lägga till två smileys med
ett litet och ett stort leende i slutet av kommentaren. Linda svarar på frågan
som hon uppfattar i början av Linas kommentar: vem….. (rad 1). Det är Buster
 (rad 4). För att ytterligare betona sin tacksamhet för Linas kommentar lägger hon till två smileys efter sitt svar: ett stort leende och ett
hjärta. Smileys utgör ett komplement till skriften och fyller en funktion genom att göra det möjligt att uttrycka känslolägen med hjälp av symbolerna
(Jibril & Abdullah, 2013). Camilla (Millan Hästar Rojas) stödjer Linas positiva uttalande genom att säga: Du är så duktig!! (rad 5). Linda besvarar Camillas inlägg med ännu ett relationsskapande uttalande: du me (rad 6). Linas
nästa uttalande tolkar jag som att hon syftar tillbaka på Lindas information
om vad hästen heter och kommenterar hästens utseende med vad söööt <32
(rad 7). Hon lägger till <32 efter uttalandet vilket sannolikt är ett misslyckat
försök att avsluta uttalandet med ett hjärta som formas genom symbolen <
och 3. Hon gör ett nytt inlägg med ett korrekt hjärta:  (rad 8). Linda besvarar hjärtat med ett hjärta:  (rad 9). Lindas uttalande: Tack (rad 10) är jag
inte säker på om det är ett tack riktat till Camilla (Millan Hästar Rojas) för
att hon skriver: Du är så duktig!! (rad 5) eller om det är riktat mot Linas
kommentar: vad söööt <32 (rad 7). Oavsett om det riktat till Lina eller Camilla så bidrar den ytterligare till att stärka den goda relationen mellan flickorna. Konversationen avslutas med att Camilla (Millan Hästar Rojas) skriver: tack linni!! (rad 11) (Linni är Lindas smeknamn) som sannolikt är ett
svar på Lindas uttalande: du me (rad 6). Det blir här synligt att flickorna är
kompetenta att kommunicera på Facebook. De vet hur de ska göra för att
skapa relationer och skapa allianser med de personer de samspelar med på
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Facebook. Detta görs exempelvis genom att berömma och tacka för beröm.
De förstärker de rent skriftspråkliga kommentarerna med smileys som hjärtan. Jibril och Abdullah (2013) föreslår att, man eftersom smileys har blivit
en konvention, inte ska skilja skrift och smileys åt. Smileys ska inte ses som
en ersättning eller ett komplement som ersätter paralinguistiska uttryck i
face-to-face–interaktion, utan istället betraktas som sammanflätade med
skriften (jfr Sjöberg, 2010).
Flickorna visar också upp sig som hästintresserade genom sina visningsbilder på Facebook. Båda flickorna har valt att ha sig själva tillsammans med
hästar på sina visningsbilder. Camilla har dessutom infogat ordet hästar som
mellannamn i sitt Facebooknamn. Flera studier har uppmärksammat att deltagare i interaktion i sociala medier väljer nicknames för att visa upp vad
personen tycker om eller vill bli förknippad med (se Aarsand, 2007; Crystal,
2001; Tingstad 2003). Vi kan här se att Camilla kompletterar sitt namn på
Facebook så att det kopplas till hennes fritidsintresse på samma sätt som
pojkarna gör när det handlar om fotboll.
Genom alla de digitala aktiviteter som blir synliga i flickornas interaktion
i exemplet ovan, bygger flickorna gemensamt upp en relation där deras delade smakpreferenser utgör en resurs för att stärka deras relation (jfr Änggård, 2005). Genom att understödja varandra i interaktionen formar de identiteter som hästtjejer och etablerar en gemensam kamratkultur med utgångspunkt i det gemensamma hästintresset och sitt intresse för att kommunicera
via digitala medier.

Sammanfattning
Det sätt på vilket de två studerade kamratgrupperna flickorna respektive
pojkarna organiserar digitala aktiviteter har beröringspunkter med varandra.
De digitala aktiviteter som flickorna och pojkarna ägnar sig åt är kopplade
till och utgör en förlängning och utveckling av deras fritidsintressen. Både
pojkarna och flickorna inleder nästan alltid sitt pass vid datorn med att se
efter om de har fått några meddelanden på sociala medier (Facebook) och
mail och fortsätter vidare till nyheter eller sidor om intresse dvs. hästar eller
fotboll, för att sedan gå vidare till spel eller annan underhållning. Både flickorna och pojkarna visar sig intresserade av vad den digitala tekniken kan
göra samt om den fungerar tillräckligt bra för att göra det de vill att den ska
göra. Båda grupperna kommenterar tekniken och dess bristande hastighet
eller visar irritation över att datorn inte fungerar som de vill att den ska fungera. Flickorna gör detta i mindre utsträckning än pojkarna, eftersom de har
egna datorer och tillgången till dator i stort sett är obegränsad. De slipper
därmed att konkurrera om tillgång till datorerna. Dessutom har flickornas
datorer hemma högre prestanda än de datorer som pojkarna har tillgång till
på fritidsverksamheten.
75

Identitetskapande aktiviteter
Både pojkarna och flickorna använder namn på Facebook som är kopplade
till deras intressen och visar genom detta upp sina intressen i varje kommentar och inlägg de gör på Facebook oavsett vad de handlar om.
De digitala aktiviteterna sker i båda fallen via sociala medier som Facebook och tidningars nätutgåvor. Barnens identitetsarbete kommer också
till uttryck via TV-spel som fotbollsspelet FIFA eller hästspel som enklare
spel på dator och i vissa fall också genom web-shoppar där det säljs utrustning, kläder och annat t.ex. prydnader som har med respektive intresse att
göra. Både flickorna och pojkarna använder också artefakter som kläder och
häst- eller fotbollsutrustning, bilder och utsmyckning som affischer i rummet
eller bilder på Facebook kopplade till deras intressen. Med hjälp av bilder på
hästar och eller fotbollsspelare eller med hjälp av fotbollströjor eller ridkläder blir barnens intressen och tillhörighet visuellt synbara för andra människor (Sparrman, 2002; Mirzoeff, 1998).
Genom samspel med de ovan nämnda artefakterna samt genom samtal
och digitala literacyaktiviteter visar flickorna respektive pojkarna upp att de
identifierar sig med olika typer av kamratkulturer, som omfattar till exempel
hästtjejer och fotbollskillar, även när de inte fysiskt utövar sitt intresse. Analysen visar att flickornas samspel och relationsskapande vid en första anblick
liknar hur man traditionellt inom forskning beskriver flickors samspel (för
kritik se Evaldsson, 2007; Goodwin, 2006). Genom sitt språkbruk, som
också smileys är en del av, i inlägg på Facebook och efterföljande diskussioner visar samtidigt flickorna och även pojkarna upp andra typer av sociala
tillhörigheter än dem som är kopplade direkt till deras intressen, exempelvis
förortsungdom samt enspråkig svensk versus flerspråkig med utländsk bakgrund. Flickorna framstår som etniskt svenska och sekulariserade genom att
aldrig varken i tal eller skrift kommentera sitt ursprung, religion eller hänvisa till andra språk än svenska. Sannolikt gör de inte det eftersom flerspråkighet och religion inte är aktuella ämnen i deras relation. Till skillnad från
pojkarna behöver flickorna inte dagligen reflektera över eller förhålla sig till
frågor om religion och språk på grund av att de sociala sammanhang som de
lever sina liv i är mer språkligt och religöst homogena (Jonsson, 2007; León
Rosales, 2010). Detta är fallet trots att en av flickornas pappa har utländsk
bakgrund. Några av pojkarna på fritidsverksamheten visar genom ordval och
referenser till religion upp sig som flerspråkiga med en vardag där religion är
närvarande som samtalsämne. Frågor om etnicitet, ursprung och språk är
aktuella bland alla barn på fritidsverksamheten. Personalen på fritidsverksamheten deltar också i diskussioner om språk och ursprung samt initierar
även sådana diskussioner. Detta görs i samtal som är tänkta att vara vägledande och leda till lärande. Både personalen och pojkarna på fritidsverksamheten kommenterar när någon talar svenska på ett sätt som de inte betraktar
som korrekt.
76

I interaktionen mellan barnen på fritidsverksamheten kan kommentarer
om språk ibland dessutom användas för att för att få övertag i en argumentation genom att påpeka någons språkliga otillräcklighet eller för att förlöjliga
någon som i exempel 2, sidan 58. (jfr Evaldsson & Cekaite, 2010). Som
tidigare nämnts är detta ett av de sätt som pojkarna använder för att positionera sig i relation till varandra och skapa hierarkier i gruppen. Andra kommunikativa resurser som används för positionera sig är att påpeka hur man ska
vara för att vara ett fotbollsfan på rätt sätt, nämligen att hålla på laget och
inte på en enskild spelare. Deltagarna positionerar sig och skapar allianser
också genom att använda språket på ett utmanande sätt, som att använda
förstärkande ord som ”walla” (vid gud) eller ett sexualiserat språk. Flickorna
liksom pojkarna, lierar sig med varandra genom att, återanvända varandras
yttranden och stödja föregående talare, men flickorna använder i större utsträckning smileys som hjärtan och glada ansikten. Hjärtan ses sannolikt av
barnen som ett feminint sätt att uttrycka vänskap och vilja till goda relationer
i vardaglig interaktion. Det är mer ovanligt att pojkarna använder hjärtan för
att liera sig med andra i vanliga vardagliga konversationer på Facebook.

Literacyaktiviteter
Barnen i båda grupperna visar upp detaljkunskaper om sina intressen och om
hur man gör för att kommunicera via Facebook. Flickornas och pojkarnas
intressen och kunskaper om hur man kommunicerar delas av andra deltagare,
vilket visas upp i deras interaktion bland annat i diskussionerna på Facebook. I flickornas såväl som pojkarnas kommunikation på Facebook blir
det synligt att man har kunskap om hur man förväntas delta i interaktionen. I
exempel 4 b (s. 73), där Linda har lagt ut en bild där hon själv hoppar med
ponnyn Buster, är kommentarerna stödjande och uppmuntrande samt innehåller exempelvis smileys i form av hjärtan. Detta är vanligt förekommande i
flickgruppens kommunikation i sociala medier och kommentarerna är karaktäristiska för den här typen av bild där den som lägger ut bilden själv är med
på bilden. I pojkarnas fall finns förväntningar om ett tilltal som innefattar
provokationer, ifrågasättanden, retsamheter och skämt. Pojkarna använder
inte smileys i samma utsträckning som flickorna. Smileys fungerar som en
representation för ansiktsuttryck och känslouttryck (se Aarsand, 2007; Sjöberg, 2010) och är därför viktiga i interaktion som ska fungera som stödjande, vänlig samt där någon försöker liera sig med någon annan eller tvärtom för att visa missnöje och avståndstagande eller retas.
Camilla visar också upp kompetenser om hur en hoppande häst vanligen
fotograferas. Sammantaget visar analysen att barnen använder en mångfald
av kommunikativa kompetenser som resurser i interaktion med varandra.
Med hjälp av sina literacykompetenser formar flickorna och pojkarna olika
former av identiteter och kamratkulturer. I fråga om identitetsskapande visar
båda grupperna upp sig som tillhörande olika grupper baserade på tillhörig77

het i en lokal gemenskap, att använda förortsslang eller ett gemensamt intresse som uttrycks både visuellt i face-to-face interaktion och via digitala
medier. Det sker exempelvis genom användande av Facebooknamn som
innehåller ord eller namn som är kopplade till det intresse man har, vilket
också Aarsand visar i sin studie:
[… identity work can be observed in activities such as language use, naming
oneself and others, the use of nicknames as well as through other symbols
and signs that are used as resources in online interaction. (Aarsand 2007, s.
25)

Andra uttryck för identitet och tillhörighet kan vara att man säger sig tillhöra
en viss etnisk grupp eller att man visar det genom att blanda in ord från sitt
modersmål eller ungdomsspråk i sina kommentarer såsom walla (vid gud)
eller bebek (bebis).
Interaktion i sociala medier är här skriftspråkligt med talspråklig närhet,
ofta med visuella drag. Det medför att deltagarnas interaktion också på flera
sätt skiljer sig från skriftlig standardsvenska. Interaktionen bär drag av olika
stilar och smaker som tillsammans skapar en specifik form av visuell kultur
(Sparrman, 2002) och talspråklighet. Den visuella delen av kommunikationen bland deltagarna utformas genom användande av symboler som smileys
och bilder. Det talspråkliga skrivandet ger dessutom en muntlighet åt skriften
som gör det möjligt att urskilja dialekter och sociolekter som i sin tur fungerar som en resurs i identitetsskapandet bland deltagarna (Greggas Bäckström, 2011).

Kamratkulturer
Genom olika typer av interaktionella praktiker som förolämpningar, dispyter
och berättelser i användningen av digitala medier och artefakter skapar barnen i de två grupperna olika former av sociala och kulturella tillhörigheter
samt kamratkulturer. Flickorna och pojkarna deltar i vardagen i olika former
av fritidsaktiviteter som är influerade av deras intressen och kamratskap och
de använder rutinmässigt olika typer av artefakter som återkommer som
representationer i form av bilder eller texter i de digitala medier de använder.
De sociala sammanhang som flickorna och pojkarna ingår i skiljer sig åt,
något som tidigare har nämnts. Pojkarna finns under delar av sin fritid i organiserad skolbarnsomsorg, vilket flickorna inte gör. Detta påverkar i sin tur
deras tillgång till datorer. Pojkarna måste konkurrera om datorerna vilket
flickorna inte behöver. Datorerna på fritidsverksamheten är dessutom stationära vilket binder barnens användande av datorerna till en specifik plats i
lokalen. De har dessutom lägre prestanda än flickornas datorer. Det innebär
att flickorna har större möjligheter än pojkarna att ha mer långsiktiga digitala
projekt som att skapa hemsidor. Tillgången till digitala medier har tidigare
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relaterats till klassaspekter, men har problematiserats av North, Snyder och
Bulfin (2008, s. 896) som menar att: ”However, the reality is that greater
access to material wealth does not always equate with greater access to cultural and social capital”. Även om tillgången till datorerna inte med självklarhet innebär tillgång till ett större socialt eller kulturellt kapital som North
m.fl. (2008) argumenterar, så har pojkarna på fritidsverksamheten de facto
mindre tid och färre möjligheter att interagera med andra människor och
utöva sina intressen via internet.
Vuxnas närvaro och regelverk skiljer sig åt för flickorna och pojkarna. De
vuxna som flickorna har att göra med på fritiden, när jag följer dem, är deras
föräldrar. De är oftast inte hemma när flickorna kommer hem efter skolan.
Dock har jag vid många tillfällen mött föräldrarna i stallmiljön dit de kommer för att hjälpa till och skjutsa flickorna. Pojkarna på fritidsverksamheten
har relationer till fritidsledarna men delar dem med många andra barn. Reglerna blir mer synliga på fritidsverksamheten i relation till vem som får vara
där och hur pojkarna förväntas uppföra sig, då detta uttalas gång på gång.
Reglerna hemma hos flickorna är självklara för dem. Det har inte förekommit några uttalade regler under de tillfällen jag har träffat flickorna. Flickorna förväntas kunna ta ansvar för det de sysselsätter sig med hemma. Dessa
olika förutsättningar för barnens aktiviteter och tillgång till datorer samt det
regelverk som omgärdar barnen, ger olika möjligheter för de studerade flickorna och pojkarna att delta i digitala literacyaktivteter. Jag har inte vid något
tillfälle sett att pojkarna på fritidsverksamheten har varit vänner med sina
föräldrar på Facebook, vilket båda flickorna är. Att flickorna kommer hem
till varandra efter skoltid utan att vuxna är närvarande innebär att de i mindre
utsträckning är kontrollerade offline. Pojkarna är sällan eller aldrig vänner
med sina föräldrar på Facebook, vilket innebär att de inte är kontrollerade av
någon förälder online.
De olikheter som finns i relation till de bostadsområden och de miljöer
jag har träffat barnen i samt deras olika kulturella och sociala tillhörigheter
formar som framgått även barnens sätt att interagera. Den argumentation i
och kring Facebook som pojkarna på fritidsverksamheten dagligen deltar i,
finns inte bland flickorna i hemmiljön. Pojkarna konkurrerar både om datorerna, talutrymme och vuxenkontakter samt anpassar sig till reglerna på fritidsverksamheten.
Trots de skillnader som finns mellan de studerade grupperna är likheterna
mellan hur barnen organiserar sina fritidsaktiviteter stora. De båda grupperna
skapar och upprätthåller kamratkulturer genom gemensamma fritidsintressen
i respektive grupp: hästar respektive fotboll. Fritidsintressena leder också till
digitala literacyaktiviteter som samtal, chattar, inlägg i sociala medier som
kretsar kring barnens intressen och andra frågor som är aktuella för dem
själva i deras vardagsliv. Barnen i de olika grupperna är del av olika vardagsliv deras men digitala literacypraktiker liknar varandra.
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4 Att navigera i digitala miljöer

Under min etnografiska studie har sökningar på internet varit en återkommande aktivitet som både pojkarna på fritidsverksamheten och flickorna i
stallet och i hemmet har ägnat sig åt. Inom forskning som på olika sätt undersöker hur barn och unga gör för att hitta på internet används begreppet
navigation. Några exempel på sådan forskning är Bilals (2002) som studerat
hur barn använder en sökmotor på internet. Bilal visar bland annat hur (skol)
uppgifter påverkar barnens förmåga att navigera till den information de ska
hitta. Salméron och García (2010) undersöker navigation i relation till barns
lässtrategier, medan Svensson (1998) studerar social navigation som innebär
att människor navigerar genom att kommunicera med andra människor för
att hitta någonting eller för att följa andra människors spår på internet (Forsberg, m.fl., 1998). Att följa spår efter andra kan innebära att man läser artiklar som man ser att många andra har läst, eller tittar på saker som andra har
kommenterat i bloggar och på Facebook.
Hur barn gör när de navigerar i digitala miljöer är speciellt intressant att
studera, eftersom det har visat sig att barn och unga i Sverige generellt ägnar
sig mycket åt aktiviteter som webbsökning vilket innefattar navigation (Findahl, 2013). I vid mening innebär begreppet navigation att lokalisera platser.
Det kan delas in i två olika aktiviteter: vägfinnande (orientering) och utforskande. Under vägfinnandet har den som navigerar en specifik destination
som mål, medan den som utforskar helt enkelt utforskar ett område mer eller
mindre slumpmässigt (Svensson, 1998). Downs och Stea (1973) som har
studerat navigation (dock inte i digitala miljöer), definierar vägfinnandet
(wayfinding) som en aktivitet som innefattar fyra steg: 1. Att orientera sig i
en miljö 2. Att välja rätt väg 3. Att övervaka rutten/färdvägen och 4. Att uppfatta och förstå när målet har nåtts. I det här kapitlet har jag valt att använda
Downs och Steas (1973) fyra steg för att undersöka hur barnen navigerar på
internet och använder sökmotorn21 Google. För att navigera på internet krävs,
trots användningen av sökmotor, olika typer av kompetenser för att använda
datorn (skriva med hjälp av tangentbordet, klicka med musen osv.).
I texten refereras till stegen på följande vis: steg 1, 2 respektive 3 enligt
Downs & Stea (1973). Utöver barnens navigation som kategoriseras enligt
stegen undersöker jag de kompetenser och kommunikativa resurser som
21

En sökmotor är ett program som läser av och katalogiserar information på internet och gör
därigenom informationen sökbar.
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barnen använder sig av för att genomföra respektive steg. De kompetenser
som barn behöver för att kunna genomföra de literacyaktiviteter som behövs
för att framgångsrikt kunna använda datorer och andra digitala medier för
social interaktion har i tidigare forskning benämnts på olika sätt som t.ex.
”technoliteracies” (Kahn & Keller, 2005; Spink m.fl., 2010) eller ”digital
competence” (Søby, 2008). Jag kommer här att använda begreppet ”digitala
literacy”. Detta begrepp omfattar förutom en rad olika kompetenser som att
skriva, stava och läsa (Bawden, 2008; Erstad, 2008; Lankshear & Knobel,
2008; Spink m.fl., 2010) också praktisk-fysisk hantering av datorer som att
utföra knapptryckningar, styra musen och att ”klicka” (jfr Buckingham,
2006; Spink m.fl., 2010, s. 201).
I det här kapitlet undersöks närmare hur barnen går tillväga när de navigerar på internet för att hitta information och lösa vardagliga problem. De frågor som ställs i kapitlet är: Hur interagerar barnen med varandra och datorn
när de ägnar sig åt navigation? Hur hjälper och understödjer barnen
varandra? Vilka olika kommunikativa resurser använder de? Vilka kompetenser synliggörs genom barnens deltagande i en digital literacyaktivitet som
omfattar navigation?

Att söka på internet
Webbsökning har beskrivits som en av de vanligaste digitalt medierade aktiviteter som barn i 9-12 årsåldern ägnar sig åt (Findahl, 2010; Findahl, 2013).
Enligt Findahl är sökning på internet dessutom en av de första saker barn lär
sig i åldersgruppen 7-11 år (2013, s. 42). Jag kommer nu mer i detalj visa
hur webbsökning består av en rad olika literacyaktiviteter som att skriva,
stava och läsa. I det exempel som närmare kommer att analyseras söker James, en av pojkarna på fritidsverksamheten, efter en nyhetsartikel på internet. Eftersom jag sitter vid hans sida visar han för mig vad han brukar göra
när han använder datorn. Han berättar att han bland annat brukar läsa nyheter
på nätet.

Skrivande - nödvändig kompetens för att göra sökningar på
internet?
Till att börja med talar James om att han tänker gå in på en nyhetssida: Å sen
((harklar sig)) (4) (ohb) gå in på nyheterna (.) typ (rad 1). Han påbörjar därefter sin sökning genom att skriva in ett sökord i sökmotorn.

81

Exempel 5a
1
2
3
4

James

Å sen ((harklar sig)) (4) (ohb) gå in på nyheterna (.)
Typ ((börjar ljuda)) N:y:: >nta< N:y::h:e::tä::r nyheter
nyheterna ((Samtidigt som James ljudar skriver han in
sökordet ”nyhetärna” i Googles sökfält.))

2-4:1-3

Han börjar med att ljuda ordet nyheter (rad 2 - 4 a) N:y:: >nta<
N:y::h:e::tä::r nyheter nyheterna. Samtidigt skriver han in ordet nyhetärna i
sökfältet. Därmed blir det synligt att skrivande och stavning är en viktig del
av den (sök-) aktivitet han nu deltar i samt att kunskap om hur ord uttalas är
en viktig del av stavning. Hans uttal av det sökta ordet, nyheterna, påverkar
hans stavning, då han till slut stavar nyheterna nyhetärna (jfr Drake & Ehri,
1984, s. 297). Han visar också genom sitt deltagande i aktiviteten att han vet
var någonstans han ska skriva in sökordet.
När han skriver in bokstaven n (se bild 2 - 4:1) i sökfältet får han ett antal
förslag på ord som börjar på bokstaven n t.ex. nordea och netonnet i en rullgardinsmeny. Han klickar inte på något av förslagen i rullgardinsmenyn utan
fortsätter att ljuda och skriva. När han har kommit till att skriva nyhe (se bild
på rad 2:2) får han upp ett antal andra förslag på sökord i rullgardinsmenyn
under sökfältet. Alla dessa förslag i listan har någonting med nyheter att
göra. James väljer inte heller nu att klicka på något av dessa alternativ utan
skriver vidare. När han har skrivit färdigt ordet nyhetär (rad 3:3) finns inte
längre några förslag att välja på i listan under sökfältet, eftersom felstavningen i slutet av ordet, som han har skrivit in, inte matchar ordet nyheter
längre.
Genom de aktiviteter han genomför visar James att han har kunskap om
hur man söker med hjälp av sökmotorn Google, vilket innefattar en rad olika
digitala literacyaktiviteter som att ljuda, uttala, använda datormusen och att
skriva med hjälp av tangentbordet. Han vet också hur man hittar Googles
sökmotor och var han ska skriva in sitt sökord. James använder sig dock inte
av de förslag han får om webbsidor under tiden som han skriver in ordet i
sökfältet. Detta kan tyda på att han inte känner till funktionen eller att han är
mycket koncentrerad på att skriva och stava under den tidpunkt då förslagen
blir synliga på skärmen och därför inte uppmärksammar dem. Detta tyder på
att James bara delvis kan orientera sig i webbmiljön, steg 1, enligt Downs &
Stea (1973). Sökningar på Google är en vanligt förkommande aktivitet bland
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barnen på fritidsverksamheten. Jag har vid flera tillfällen sett att andra barn
använder sig av förslagen i rullgardinsmenyer för att hitta det de söker utan
att kunna stava sökordet korrekt. James har dock vid flera tillfällen visat sig
ha svårigheter med att läsa och skriva. Hans läs- och skrivsvårigheter bidrar
sannolikt till att han inte noterar de förslag på sökord som sökmotorn erbjuder. Kanske beror det på att han inte med enkelhet läser de förslag som rullgardinsmenyn erbjuder för att han i stunden, när förslagen dyker upp, är
väldigt koncentrerad på att skriva och ljuda. Det faktum att hans uppmärksamhet är helt riktad mot hans skrivande tyder också på att han inte är helt
beredd på att få förslag på sökord samtidigt som han skriver. Det gör att han
får svårt att klara av att övervaka sin rutt, steg 3, enligt Downs & Stea (1973)
under navigationen och därför blir det svårt för honom att välja de vägar,
steg 2 (ibid., 1973) som erbjuds i miljön. Nästa exempel visar dock att han
tar sig vidare i sin påbörjade sökning, detta trots att han stavar sökordet fel
och inte klickar på de sakförslag som sökmotorn radar upp i anslutning till
sökfönstret.

Att navigera med stöd av stavningshjälp i en sökmotor
Här nedan får vi följa hur James trots läs- och skrivsvårigheter använder en
rad digitala literacyaktiviteter som i det här fallet kräver kunskaper om hur
man använder stavningshjälp för att navigera med hjälp av en sökmotor.
Exempel 5 b
5
6
7
8

James
Datorn
James
Datorn

((klickar på Sök på Google, får upp sökresultat och en fråga))
Menade du: nyheterna ((ordet nyheterna är en länk))
((klickar på länken nyheterna och får ett nytt sökresultat))
((Nyhetskanalen.se finns högst upp i listan på sökresultat))

6-8:1-2

9
10
11
12

James
Anna

((länken leder in på en nyhetssajt som syns på skärmen))
här brukar ja alltid mest gå in på (2) brukar titta här på
vad som har hänt å: sånna saker
Mm
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James klickar i exemplet på knappen Sök på Google (rad 5). Genom att göra
det visar han att han vet vilka handlingar han behöver genomföra för att välja
väg, steg 2, enligt Downs & Stea (1973) och nå sitt sökmål. Han har nu slutat att skriva. På skärmen visas en text högst upp (rad 6 och 6:1) där det står:
Menade du nyheterna. Ordet nyheterna är en länk. James klickar på länken
(rad 7). Genom att han klickar på länken blir det synligt att han har kunskap
om att länken leder vidare mot den information han söker. I Spink, Danby,
Mallan och Butlers studie (2010) om barn som ägnar sig åt webbsökning
uppstod en liknande situation. Barnen i studien stavade fel och Google erbjöd en alternativ stavning som var den rätta, vilket i sin tur hjälpte barnen
att hitta vad de sökte. Överst i de sökresultat som James nu får finns en länk
till nyhetskanalen.se (rad 8:2). James scrollar ganska snabbt och tittar på
nyhetssajtens artiklar (rad 13-14). Han har därmed använt Googles erbjudande om stavningshjälp och med hjälp av den hittat till nyheterna han sökte.
Exempel 5 c
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

James
Anna
James
Anna
James
Dator
James
Anna
James
Dator

De e mest de jag gör ((scrollar)) De e mest de här jag brukar ja titta
på (.) va som har hänt ((scrollar igenom artiklar på nyhetssajten))
Ok visste du vad som hade hänt i dag? Hade du redan tittat eller?
Nä:e ja titta:: så brukar j mest eh också: gå in på ido:l ((för pekaren
över en artikel om tv-programmet Idol)) och sånna saker
Mhm
Eh: ((för återigen pekaren över artikelrubrikerna om Idol))
Pratar fyra olika språk. I fredags fick hon lämna idol – på
söndagen chattade Sassa
Ah å sånna saker ((scrollar)) brukar se: vad som ha hänt (.) rapporter
och sånna här saker
Va det nån intressant nyhet i dag?
Ah ((scrollar)) intresserad det va den hära
((visar artikeln som diskuteras i exempel 5 d nedan))

Som framgår beskriver James löpande vad han gör: De e mest de jag gör
((scrollar)) De e mest de här jag brukar ja titta på (.) va som har hänt. Att
James samtidigt förklarar vad han gör, gör det också möjligt för mig att
ställa en fråga (rad 15): Ok visste du vad som hade hänt i dag? Hade du redan tittat eller? Han svarar: Nä:e ja titta:: så brukar j mest eh också: gå in
på ido:l . Han för samtidigt pekaren över en artikel om tv-programmet Idol
och lägger till: och sånna saker (rad 22-23). Han visar också genom sina
rörelser med pekaren att han orienterar sig mot specifika delar i texten och
bilder i webbtidningen (jfr Norén, Svensson & Telford, 2013). Just här riktar
han sin uppmärksamhet mot artikeln som handlar om tv-programmet Idols
deltagare. Han kommenterar även själv sina aktiviteter genom att berätta vad
han brukar sysselsätta sig med: Ah å sånna saker ((scrollar)) brukar se: vad
som ha hänt (.) rapporter och sånna här saker (rad 22-23). Jag tolkar det
som att han menar att han är intresserad av nyheter och frågar på rad 23: Va
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det nån intressant nyhet i dag? (rad 24) James stannar upp vid en artikel. Ah
((scrollar)) intresserad det va den hära (rad 25).
Exempel 5 d
27
28
29
30
31

Anna
Datorn

Va e de?
((På skärmen visas en artikel med rubriken: ”EXKLUSIVT
– Razzior mot flera illegala nätapotek”
Bilden till artikeln visar två personer. En med anonymiserat
ansikte och en som döljs bakom en gren från ett träd.))

27 - 31:1

32
33
34
35
36
37
38

James

Anna
James

De e typ sånnhära (.) vänta ((viskande försöker han ljudande
läsa rubriken)) Illega: (.) lt (viskande) nett apotek De e sånna hära
va eter e (.) De e dom som eh: mördar o sånna saker kidnappar å
sånna saker brukar se va som har hänt. Till exempel i området här
de e två killar som har skjutits
Mhm
Ja och eh: och sånna saker också på nyheterna

Jag frågar här: Va e de? (rad 27) På skärmen visas en artikel med rubriken
EXKLUSIVT – Razzior mot flera. illegala nätapotek. Bilden i artikeln visar
två personer, en med anonymiserat suddigt ansikte och en person som döljs
bakom en gren från ett träd. James påbörjar genast ett svar: De e typ sånnhära men avbryter sig själv och ber mig vänta (rad 32) han ljudar viskande:
Illega: (.) nett apotek (rad 33) och fortsätter i normal samtalston att förklara
vad han har läst: De e sånna hära va eter e (.) (rad 34). De e dom som eh:
mördar o sånna saker kidnappar å sånna saker brukar se va som har
hänt(rad 35). Den bild James har framför sig på datorskärmen ser ut som
bilder brukar göra när kriminalitet och polisingripanden skildras i massmedia. Bilden (27 - 31:1) är mörk och ser ut som en spaningsbild från polisen,
delvis på grund av att bilden har manipulerats så att det inte skall gå att identifiera personerna.
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Som framgår har James svårt att läsa den skrivna texten. Han ljudar orden, exempelvis nätapotek, det vill säga att han avkodar texten och tar stöd i
bilden när han gör sin tolkning av vad nyheten handlar om. Han läser det
skrivna ordet illegala som illegalt vilket antyder att han använder sig av tidigare kunskap för att förstå ordet illegalt eftersom han böjer ordet korrekt.
Han kopplar sedan det lästa ordet till bilden för att förstå den skrivna texten.
Det går att jämföra med Säljös (2005) resonemang om hur barn lär sig läsa
genom igenkänning av ordbilder och de symboler som är kopplade till dem.
James igenkänning av ordet illegalt skulle kunna befästa den tolkning som
jag menar att han gör av nyheten, nämligen att nyheten handlar om mord och
kidnappningar. James tar stöd av sina erfarenheter från händelser i hans bostadsområde som det har rapporterats om i medier (rad 35 och 36). Vi ser
alltså att de kompetenser James tar i bruk innefattar läsning av skrift, tolkning av bilder som delvis är relaterade till hans egna erfarenheter. James
tolkning av bilden och det ord han känner igen (illegala) styr det sätt på vilket han tolkar nyheten. Analysen visar att James har svårt att tyda texten i
artikeln. Han vet inte riktigt vilken typ av nyhet han har framför sig. För att
koppla James sätt att navigera till hans läsning och tolkning av texten och
bilden som artikeln handlar om så skulle man kunna säga att han till viss del
har svårt att övervaka rutten och uppfatta och förstå när målet har nåtts, steg
3 och 4 enligt Downs & Stea (1973). Han är alltså ute efter att läsa om mord
och kidnappningar men hittar en artikel om illegala nätapotek som han, på
grund av sina bristande läskunskaper, misstar för att vara en artikel om mord
och kidnappning.

Att använda flerspråkiga kompetenser i navigation
I följande exempel undersöker jag hur pojkarna på fritidsverksamheten gör
när de navigerar på internet och undersöka hur de använder olika former av
kommunikativa kompetenser där kunskaper om navigation och språk, tillsammans bidrar till att lösa ett kommunikativt problem. I exemplet nedan
har Imran bokat datorn på fritidsverksamheten. Han går först in på Facebook
där hans släkting just har skickat ett meddelande i Facebookchatten som
Imran och hans kompisar, som står bakom honom, har svårt att förstå. När
pojkarna gör ett försök att översätta ordet har de svårigheter att skapa en
gemensam förståelse av vilket språk ordet är på, vilket i sin tur bidrar till att
försvåra navigationen.
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Exempel 6 a
1 – 3:1

1
2
3
4
5
6
7
8

Imran
Imran
Amir
Ibra
Imran
Amir
Hamid
Ibra:

Eh:er din mor far ((läser högt från chatten))
((Markerar ordet hjem i FB- chatten och kopierar det ))
Det där är tyska ord.
E han tysk?
((skriver le i adressfältet i webbläsaren))
I lexikon.
Google översätt
Gå in i google

Exemplet inleds med att frågan Eer din mor far hjem? (rad 1) syns i chattfönstret på Facebook. Imran markerar genast ordet hjem och kopierar det.
Amir kommenterar ordet: Det där är tyska ord (rad 3). Han visar med sitt
uttalande att han har identifierat ordet som ett ord på ett annat språk än
svenska. Ibra frågar (rad 4): E han tysk? och knyter därmed användning av
språk till nationalitet. Imran skriver bokstäverna le i adressfältet på webbläsaren (rad 5). Amir visar genast att han förstår Imrans handling när han säger
I lexikon (rad 6). Kommentaren från Amir betyder att Imran är på väg att
söka efter ordet i ett lexikon. Imran försöker att hitta till lexikonet genom att
skriva in ordet lexikon. Här bryter Hamid in (rad 7) och föreslår istället:
Google översätt. Det blir här synligt hur Imran, Amir och Hamid hjälper
varandra med olika strategier som går att använda vid datorn för att genomföra en översättning av ett visst ord, i det här fallet ordet hjem. I exemplet
visar pojkarna inte bara att de kan identifiera ett ord som tillhörande ett annat
språk utan också att de vet hur de ska göra för att översätta ordet ifråga.
Kunskaper om språk är en viktig kompetens i den miljö där pojkarna vistas,
eftersom nästan alla barn på fritidsverksamheten talar flera och andra språk
än svenska och skolengelska. Temat flerspråkighet är ständigt aktuellt i fritidspojkarnas vardag. I exemplet blir det synligt att pojkarna har utvecklat
strategier för hur de kan använda datorn för att översätta ord på andra språk
än de språk de själva kan. Pojkarnas strategier för sökningen och navigationen ser lite olika ut. Amir (rad 6) ville välja att gå in på ett lexikon på nätet för
att översätta ordet, medan några i gruppen förslår istället att han ska använda
Google översätt. Det sätt på vilket pojkarna tillsammans genast angriper
problemet med ordet de inte förstår synliggör att det i gruppen finns flera
barn som tidigare mött problem med att översätta ord från ett språk de inte
förstår och att pojkarna har utvecklat strategier i kamratgruppen för att tillsammans lösa problem med språkförståelse.
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Navigation som gemensam aktivitet
Pojkarna fortsätter i nästa exempel att tillsammans navigera i Google översätt för att översätta ordet hjem. Navigationen kräver olika typer av kompetenser som blir synliga i pojkarnas aktiviteter.
Exempel 6 b
9
10

Imran

((Skriver google i webbläsarens adressfält och
väljer www.google.se i rullgardinsmenyn))

Hamid:
Erik:
Hamid:
Imran:

Översä::t ((sjungande))
Det skulle va Google översätt
Hem (.) det betyder hem
((Klickar på länken med texten Översätt))

Hamid:
Erik:

Översätt
Klistra in

9-10:1

11
12
13
14
14:1

15
16

I exemplet ovan skriver Imran google i webbläsarens adressfält och väljer
därefter www.google.se i rullgardinsmenyn som visas under adressfältet (rad
9). Hamid säger retsamt sjungande: Översä::t (rad 11), vilket jag tolkar som
ett påpekande från hans sida att Imran inte kommer hitta till Google översätt
utan till Googles sökmotor genom det val han gjort. Erik förstärker detta
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genom att förtydliga och säga: Det skulle va Google översätt (rad 12). Hamid förslår därefter en egen översättning av ordet och säger: Hem (.) det
betyder hem (rad 13). Ingen svarar på hans förslag till översättning av ordet
hjem. Istället klickar Imran (rad 14:1) på länken med texten Översätt och
kommer in på Google Översätt. Hamid säger: Översätt (rad 15) samtidigt
som Imran klickar på länken (rad 18:1). Erik instruerar genast Imran genom
att säga: Klistra in (rad 16). Här blir det synligt att pojkarna navigerar i interaktion med varandra och att gruppen stödjer Imrans navigationsaktivitet.
I följande exempel klistar Imran in hjem (rad 17) i fältet för det ord som
ska översättas i Google översätt och placerar sedan pekaren över knappen
som det står översätt på. Erik försöker hjälpa Imran med navigationen genom att säga: Nej (rad 19) när han ser att Imran håller pekaren på knappen
som det står översätt på.
Exempel 6 c
17
18

Imran

((Imran klistar in hjem och placerar pekaren
över länken som det står översätt på))

17:1, 18:1

19
20
21
21:1

Erik
Ibra:
Erik:

Nej
Dansk
Vill du se engelska?

22

Hamid:

Ah len du ska ha tyska mannen
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23
24
25
26
27
28
29
30

Ibra
Imran
Hamid
Imran
Amir
Hamid
Amir
Hamid

Svenska till
Han e från Danmark
Tyska?
Danska
Var e danska? ((letar efter ordet ”danska” i google översätt))
Tyska
Han e dansk!
A:, danska de är ”D” ((Språken är uppställda i alfabetisk ordning))

30:1 och 2

31
Erik
32
Hamid
32:1, 33:1

Danska
Till svenska

33
34
35
36

Hem jag sa ju
Är din mor far hemma
Åh jao
Ha ha ha (skratt)

Hamid
Imran
Hamid
Ibra

Här ser vi att Erik kan förutse hur Imran har tänkt navigera genom att han är
uppmärksam på hur Imran rör pekaren, i det här fallet över knappen med
texten översätt. Genom att han inser i vilken riktning Imrans navigation är på
väg kan han påverka den (jfr Norén, Svensson och Telford, 2013). Navigationen sker här i interaktion mellan två pojkar och datorn. Ibra gör Eriks påpekande mer riktat genom att säga: Dansk (rad 20). Erik förstärker och tydliggör samt riktar på så vis om uppmärksamheten genom att påpeka att översättningsverktyget nu är inställd på engelska: Vill du se engelska? (rad 21
och 21:1). Hamid instruerar: Ah len du ska ha tyska mannen (rad 22).
Ibra försöker hjälpa till i navigationen genom att säga: Svenska till (rad 23).
Han refererar till länkarna till språken ovanför översättningsfältet. Imran
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korrigerar Han e från Danmark (rad 24). Hamid verkar inte ha uppfattat
Imrans korrigering när han säger: Tyska? (rad 25). Imran svarar återigen:
Danska (rad 26). Amir söker i listan över språk: Var e danska? (rad 27).
Hamid visar med sitt uttalande på rad 28: tyska, att han fortfarande inte har
klart för sig vilket språk de letar efter i listan. Amir svarar snabbt med hög
röst: Han e dansk! (rad 29). Hamid visar att när han väl fått informationen
om vilket språk han ska leta efter så klarar han av det snabbt. Han visar därefter att han förstår och kan navigera i den bokstavsordning som språken är
uppställda på Google översätts hemsida A:, danska de är ”D” (rad 30) säger
han och pekar på ordet danska i listan på skärmen (rad 30:1). Erik upprepar
och bekräftar därmed att danska är det riktiga valet: Danska (rad 31). Efter
pojkarnas val av danska står det danska på knappen ovanför översättningsfältet. Hamid säger: Till svenska (rad 32) för att instruera Imran att klicka på
svenska så att ordet ska bli översatt till svenska. Imran genomför detta och
på rad 33:1 ser vi att ordet hjem har översatts till svenska av Google översätt
till hem. Hamid läser då högt: Hem och tillägger: jag sa ju (rad 33). Han
refererar till sitt yttrande långt tidigare: Hem (.) det betyder hem (rad 13).
Imran läser därefter hela meddelandet översatt: Är din mor far hemma (rad
34) Imran går sedan tillbaka till chatten. Det visar sig att släktingen som
ställde frågan har lämnat chatten. Hamid (rad 35) kommenterar detta: Åh
jao.22 Ibra skrattar (rad 36).
Hela sekvensen (exempel 6a, 6b och 6c) pågår sammanlagt under drygt en
minut. Pojkarna är väldigt fokuserade och engagerade och arbetar snabbt,
vilket visar att de har genomfört liknade digitala literacyaktiviteter tidigare.
Det finns en tidsaspekt inflätad i situationen som de orienterar sig mot och är
medvetna om. Den person som chattar med Imran på Facebook kan tröttna
och logga ut om den inte får svar tillräckligt snabbt. Sannolikt påverkar
tidsaspekten pojkarnas sätt att interagera. Förslagen, tipsen och korrigeringarna följer snabbt på varandra tillsammans med snabba pekningar och korrigeringar.
I exemplet visar pojkarna upp sina flerspråkiga kompetenser och en uppsättning literacykompetenser som de behöver för att lösa svårigheten. Pojkarnas aktiviteter synliggör att de har kunskaper om olika språk genom att de
genast vet att det identifierade ordet kan översättas från ett språk till ett annat
med hjälp av översättningsverktyget Google översätt. Vi kan också se att
översättningen och navigationen som krävs för att genomföra översättningen
sker i interaktion mellan deltagarna genom att deltagarna förutsäger nästa
steg i navigationen. De kan på så sätt instruera och korrigera varandra både
verbalt genom frågor och uppmaningar samt genom gester som pekningar
(jfr Norén, Svensson & Telford, 2013). Kamraternas samspel i arbetet blir
under den pågående navigationen därmed synligt. I aktiviteten som till stor
del handlar om att veta hur man navigerar för att kunna översätta ett visst ord
22

Jao är ett lokalt förstärkningsord.
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är det också troligt att pojkarna utöver att visa att de har olika literacykompetenser som hjälper dem att lösa uppgiften också utvecklar sina redan existerande men också nya kompetenser under aktiviteten.

Design, genre och navigation
Exemplet som följer visar hur en av flickorna, Linda i den andra kamratgruppen, beskriver en hemsidas design och reflekterar över navigation och olika
genrer i en digital produktion. Exemplet synliggör vilken typ av kompetenser
som framträder i digitala literacyaktiviteter som handlar om att navigera.
Jag träffar Linda i hennes hem. Hon har nyligen köpt en kaninunge. På
min fråga om hur hon hittade kaninen beskriver hon hur det gick till. Vårt
samtal mynnar ut i att hon både reflekterar över hur hon hittade till hemsidan
och hur hemsidan är utformad. Exemplet består av att Linda berättar om
sökningen. I det här exemplet blir aktiviteten till en digital literacyaktivitet
genom att digitala medier är närvarande i Lindas berättelse om hur hon gick
till väga när hon hittade kaninen som hon sedan köpte.
Exempel 7 a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Linda:

Anna:
Linda:
Anna:
Linda:
Anna:
Linda:
Anna:

Jag hittade honom på hennes hemsida eller ja kolla såhära på
nån ja visste att en jag googlade först på kaninuppfödare sen
hittade jag nån kaninuppfödare och mailade den och sen hittade
jag kolla sen ((går efter kaninen som hoppade iväg på golvet))
hade hon en massa länkar till en massa andra kaninuppfödare så
så då hittade jag honom
Jaha du kanske kan visa hennes sida sen?
Ja de kan ja
Om den finns kvar eller var det bara en annons?
Nej det va en hemsida
Mm
((Bär sin kaninunge i famnen))
(nästan viskande) Han e jättefin. Hej.

På rad 1-6 beskriver Linda hur hon via internet hittade den kaninunge hon
senare köpte och som hon under samtalet leker med på golvet. Hon börjar
med att säga: Jag hittade honom på hennes hemsida (rad 1) men övergår
sedan till att beskriva hur själva sökandet gick till: eller ja kolla såhära på
nån ja visste att en (rad 1-2). Därefter börjar hon steg för steg räkna upp de
aktiva val hon gjorde för att navigera fram till uppfödarens hemsida: jag
googlade först på kaninuppfödare sen hittade jag nån kaninuppfödare och
mailade den och sen hittade jag kolla sen hade hon en massa länkar till en
massa andra kaninuppfödare så så då hittade jag honom (rad 2-6). Genom
sin berättelse om sökvägarna visar Linda upp en kompetens som består i att
hon inte bara vet hur man navigerar utan också kan förklara hur hon gör
sökningar (Spink m.fl., 2010). I vårt samtal blir det synligt att hon vet hur
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man gör när man kontaktar människor via mail. Detta kräver, förutom de
rent användartekniska kompetenserna och läskunnigheten hon behöver för
att navigera, också att hon vet att det finns en avsändare som är möjlig att
kontakta via mediet. En avsändare som har en avsikt med sin hemsida (jfr
Graviz 1996; Buckingham, 2006), som i detta fall är att visa upp och i förlängningen sälja kaninungar. Lindas berättelse gör synligt att hon kan beskriva och reflektera kring den sökning hon har genomfört tidigare. Hon minns
dessutom i detalj de olika stegen som sökningen omfattar. Genom beskrivningen av sin sökväg visar Linda att hon behärskar de fyra steg av aktiviteter
som Downs och Stea (1973) menar att navigation (wayfinding) är uppbyggd
av. Genom att berätta att hon gör en sökning på Google först, visar hon att
hon vet hur hon ska göra för att orientera sig i webbmiljön (steg 1). Hon
visar samtidigt genom sökningen att hon vet vilket mål hon har för sökningen och därmed att hon har ett specifikt mål med navigationen, vilket innebär
att hon ägnar sig åt vad som kan beskrivas som vägfinnande-varianten av
navigation (Svensson, 1998).
Linda övergår därefter till att reflektera kring hur informationen hon hittade var strukturerad, det vill säga att hemsidans design inte stämmer med
hennes tidigare erfarenheter av hemsidors grafiska design.
Exempel 7 b
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Linda:
Anna:
Linda:
Anna:
Linda:
Anna:
Linda:
Anna:

De e int de va inte så lätt att hitta på den för de va så hära: allting
i en stor text
Aha
Och sen så en massa länkar i den texten
fniss
Så det var inte så lätt
Jag förstår det
Det var inte som en vanlig s´är hemsida de va s´är blandning
mellan blogg och hemsida
Aha

På rad (14) De e int de va inte så lätt att hitta på den för de va så hära: allting i en stor text. På rad 21-22 fortsätter hon: Det var inte som en vanlig
s´är hemsida de va s´är blandning mellan blogg och hemsida. Linda gör här
även en analys av de konventioner som rör en hemsidas design. Hon menar
att den mer liknar en blogg, som är en annan genre och hon redogör för konsekvenserna av designen, nämligen användbarheten och att det på grund av
designen blev svårare för henne att navigera på hemsidan.
Hon övervakar rutten, steg 3, enligt Downs och Stea (1973) genom att ha
en överblick som gör att hon kan uttala sig om genre och design samt identifiera vad som gör det svårare att välja rätt väg (steg 2), eftersom designen av
hemsidan är rörig. Steg 4, att förstå och känna igen när målet är nått, har
uppnått då hon till slut hittar sin kaninunge på nätet.
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Det blir genom Lindas berättelse tydligt att hon förstår hur det språk som
används på hemsidan och hur designen (hemsidans grammatik) är uppbyggd,
då hon beskriver hemsidan som en blandning mellan en hemsida och en
blogg. Hon kan dessutom berätta och reflektera över hur blandningen av
olika genrer påverkar hennes möjlighet att hitta det hon söker på hemsidan,
dvs. att blandningen av genrer försvårar hennes möjligheter att orientera sig i
omgivningen och därmed välja rätt väg. Trots detta lyckas hon med sin navigation och hittar fram till det hon söker.

Sammanfattning: Navigation som digital literacy
Resultaten av min analys av hur pojkarna och flickorna går tillväga när de
navigerar på internet visar att navigation omfattar många olika typer av literacykompetenser. I exempel 5 a, 5b och 5c framkommer att James med hjälp
av olika former av literacyaktiviteter kan genomföra en lyckad sökning på
Google utan att kunna stava sökordet, här nyheter, korrekt. Det sätt på vilket
han organiserar sina digitala literacyaktiviteter i webbsökningen och använder Googles hjälpfunktioner synliggör kompetenser som till viss mån kompenserar hans bristande läskunskaper i just den här aktiviteten. Kompetenserna som blir synliga består inte bara i att veta hur han navigerar utan också
att kunna förklara vad och hur han gör. Genom de stegvisa verbala förklaringarna visar James vad det är han brukar läsa och vad han brukar titta på
internet. I likhet med vad Aarsand, Melander och Evaldsson (2013) visar i
sin studie, där en mamma arrangerar ett skypesamtal tillsammans med sina
barn, blir James kompetens synlig genom det sätt på vilket han positionerar
sig med hjälp av kroppsliga handlingar och blickriktning (ibid., s. 61). Till
skillnad från mamman i skypesamtalet kommenterar inte James verbalt vad
han gör när han klickar, scrollar och skriver på datorn. I det här fallet innebär
navigationen att James orienterar sig visuellt i gränssnittet för att därigenom
kunna orientera sig i miljön (jfr steg 1, Downs & Stea, 1973) i syfte att
kunna hitta och klicka på rätt länkar och knappar för att komma närmare det
han söker (jfr Spink m.fl. 2010), dvs. välja väg. Navigationen kan genomföras med stöd av de frågor som Googles sökmotor ställer (rad 6 och 6:1) menade du nyheterna? Därmed får James den korrekta stavningen på ordet och
kan klicka sig vidare och får på det sättet flera träffar på sitt tänkta sökord
(jfr Spink m.fl. 2010). Googles frågor hjälper James, inte bara med stavningen utan också med en korrekt benämning av målet för navigationen. Dessutom bidrar frågan med en uppmaning om reflektion över målet, vilket i sin
tur bidrar till att senare kunna identifiera målet, något som motsvarar steg 4 i
Downs och Steas (1973) beskrivning av vilka aktiviteter navigation innefattar. Säljö (2005) menar att det finns en ömsesidighet mellan ”å ena sidan
redskapen” i det här fallet webbläsaren och datorn och ”å andra sidan människans sätt att läsa och lära” (ibid., s. 218). James måste alltså, i den här akti94

viteten, ha kunskaper om vilka egenskaper som datorn och webbläsaren har
för att han ska kunna nå dit han vill med sin sökning efter nyhetsartiklar på
nätet. Det är dessa sammantagna kunskaper som gör att han till slut hittar
nyhetsartikeln. När James läser nyheter baseras hans läsning på kunskaper
om genrer, de konventioner som styr hur nyheter och nyhetsbilder brukar se
ut (Buckingham, 2006). Han läser och förstår nyheterna på nätet med hjälp
av att han känner igen ordet illegala i kombination med nyhetsbildens genre
som en typ av bild som används vid våldsbrott. Han berättar för mig om sina
erfarenheter om ett mord som hade begåtts i området där han bor och kopplar det till nyheter är var intresserad av att läsa, nämligen nyheter som handlar om mord och kidnappning. Han berättar att TV hade varit på plats och
rapporterat om händelsen och att han själv hade varit med på bild och sett sig
själv på TV i samband med detta (ur fältanteckning). I samma exempel visar
James upp sin kompetens i navigation och användning av en webbläsares
funktioner, dvs. att skriva in sökord på rätt plats och klicka på rätt länk, som
någonting som kan bidra till att det går att göra en sökning trots att sökordet
inte stavas korrekt (jfr Spink m.fl., 2010). James kunskaper om att navigera
är alltså en del av hans digitala literacykompetens.
I exempel 6 a identifierar pojkarna ordet ”hjem” i chatten på Facebook,
som tillhörande ett främmande språk. I exempel 6b och 6c fortsätter pojkarnas gemensamma navigation i översättningsverktyget ”Google översätt” där
pojkarna stödjer och styr Imrans sätt att navigera genom sina instruktioner.
Eftersom pojkarna med vägledning av Imrans rörelser med pekaren kan förutse hans nästa vägval, kan pojkarna stötta och styra Imrans val under tiden
han navigerar sig fram i ”Google översätt”. Pojkarna visar genom instruktionerna att de har erfarenheter av flerspråkighet och översättning med hjälp
av verktyg på internet, vilket blir en del av den digitala literacykompetens
som krävs för att genomföra översättningen från ett annat språk till svenska
med hjälp av Google översätt. För att upprätthålla chatt-konversationer finns
en tidsaspekt som pojkarna i sitt översättningsarbete behöver förhålla sig till.
Pojkarna förhåller sig till tidsaspekten i exemplet genom att arbeta snabbt
med att översätta ordet för att sedan kunna återgå till chatten. Om man inte
svarar tillräckligt snabbt finns risken att motparten lämnar chatten, vilket
också sker i exemplet.
I exempel 7 a och b reflekterar Linda över hur hon gör när hon navigerar.
Hon minns i detalj hur hon gjorde när och sökte på internet efter den kanin
som hon senare köpte och berättar om navigationen på ett sätt som visar att
hon vet vilka typer av aktiviteter som krävs för att navigera mot ett mål på
ett effektivt sätt. Genom Lindas berättelse blir hennes kunskaper om olika
genrer i digitala miljöer också synliga. Vi kan också se att Linda här kan
redogöra för konsekvenser av olika typer av design och att hon därmed har
kunskap om genrer i digitala miljöer.
Slutligen kan sägas att analysen visar att pojkarnas respektive flickornas
olika former av digitala literacyaktiviteter är kopplade till deras vardagliga
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praktiker genom de sätt som de använder och väljer digitala medier, samt gör
referenser till egna erfarenheter. Pojkarnas användning av egna erfarenheter
som resurser i digitala literacyaktiviteter innebär att deras digitala literacypraktiker är en del av de sociala och kulturella sammanhang som de ingår i
där såväl multietniska relationer som fotboll utgör en viktig del av barnens
liv (Gillen & Barton, 2010; Barton, 2007; Säljö, 2005; Heath, 1983; Street,
2003). James använder till exempel erfarenheter från andra sociala sammanhang för att läsa nyheterna (jfr Säljö, 2005, s. 211). I samtliga exempel visar
barnen upp olika typer av kommunikativa kompetenser som innefattar andra
kompetenser än dem som är kopplade direkt till digitala medier, men som
krävs för att delta i de digitala literacypraktiker som är en central del av deras vardag.
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5 Att kommunicera via sociala medier sociala och tekniska literacykompetenser

I det här kapitlet skall jag närmare undersöka hur sociala och tekniska
aspekter av digital literacy samspelar när barnen i studien kommunicerar via
och om sociala medier. Som beskrivits i tidigare kapitel utgör samspel med
andra via sociala medier en central del av barnens vardag. Tidigare forskning
visar dessutom att interaktion på nätet, så kallad ”social networking”, är en
vanlig aktivitet som ökar bland unga människor (Carlsson 2010). För att
kunna delta i ”Social networkning” behövs en plattform. Dessa plattformar
kallas för Social Network Sites (SNS).
A social network site is a networked communication platform in which participants 1) have uniquely identifiable profiles that consist of user-supplied
content, content provided by other users, and/or system-provided data; 2) can
publicly articulate connections that can be viewed and traversed by others;
and 3) can consume, produce, and/or interact with streams of user- generated
content provided by their connections on the site (boyd & Ellison, 2013, s
158).

Exempel på Social Network Sites (SNS) är MSN, Messenger och Facebook.
Dessa plattformar möjliggör samspelsaktiviteter på internet (Nordicom,
2010, s. 11). Facebook används oftast för att bygga relationer med redan
kända personer (Subrahmanyyam m.fl., 2008; boyd, 2014) som man interagerar med på Facebook i olika syften (Suwannatthachote & Tantrarungroj,
2012), vilket också deltagarna i denna studie gör.
Barnen i de två studerade grupperna interagerade främst i syfte att upprätthålla och hantera mellanmänskliga relationer, men även för att lära sig av
varandra hur man navigerar och för att dela med sig av kunskap om olika
tekniska funktioner i digitala miljöer. I det här kapitlet undersöks 1) hur barnen interagerar för att tillsammans för att lära sig mer om olika funktioner i
olika typer av digitala medier och 2) hur barnen gör när de interagerar via
Facebook för att kommunicera om starka känslor. Dessa två aspekter av
barns sociala interaktion utforskas här för att undersöka de olika former av
kompetenser som deltagarna behöver för att kommunicera via sociala medier.
För att kunna delta i interaktionen på Facebook behövs en uppsättning
kompetenser, såsom att kunna läsa och skriva samt att ha insikt i de sociala
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konventioner som råder dels på Facebook, dels i den grupp människor som
deltar. Dessa kompetenser behöver barnen för att kunna delta i och upprätthålla kommunikationen (jfr Gumperz, 1982). Barnen behöver även kompetenser som hjälper dem att rent praktiskt kunna använda datorn och programvaror.

Facebook - en självklar arena för kommunikation
I det första exemplet undersöks hur flickorna använder Facebook som en
självklar arena för kommunikation. När en viss form av digital teknik ingår
som en självklar del i människors vardag innebär det att användaren har
mycket kunskap och erfarenhet av den och därför inte behöver reflektera
över hur man hanterar den (jfr Sparrman, m.fl., 2009; Lewis & Fabo, 2005).
Facebookchatten som flickorna använder är en kombinerad meddelandefunktion23 som fungerar både i realtid och offline. Det innebär att man kan
läsa och svara på meddelanden, även om man inte är uppkopplad när de
skickas. I exemplet nedan är dessa former blandade.
Jag hade tidigare bett Camilla och Linda att skicka bilderna från besöket
vi hade gjort tillsammans på Stockholm International Horse Show via Facebook. Jag skickade också meddelandet till flickornas mammor. Linda svarar från mobiltelefonen i skolan att hon kan fixa det när hon kommer hem
(rad 1). Exemplet är ett utdrag ur en Facebookchatt. Jag har därför valt att
behålla den form som den skrevs i dvs. i flickornas originalversioner.
Exempel 8 a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

23

Linda:
Anna:
Camilla:
Elin:

Anna:

Jag kan fixa de när jag kommer hem!
Perfekt
jag kan också fixa det!! Vill du ha även dom suddiga
bilderna??
Hej Anna! Ser att tjejerna ordnar fram bilder och
annat, toppen! Antar att du klarar dig utan mina
mästerverk...Ha en härlig jul om vi inte ses innan!
Tack
Jag tar gärna suddigt och allt. Har ni sms som
skickades samma dag som jag kan få så är jag glad
för det också ! Ju mer desto bättre
och Elin,
om du har mästerverk som inkluderar Camilla och
Linda så är jag glad för dem med:)
Ha en fin jul ni också om vi inte ses innan!

Tidigare var chatten endast chatt och kombinerades inte med meddelandefunktionen vilket
den gör nu.
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I exemplet ställer ingen av deltagarna någon fråga om själva chatten eller
användningen av Facebook. De båda flickorna, mamman (Elin) och jag har
fokus på samtalets innehåll. Ingen ifrågasätter att det vi diskuterar är digitalt
medierat via Facebook. Att kommunicera via Facebook framstår därmed
som är ett förgivettaget sätt att kommunicera på för alla deltagarna (jfr
Rawls 2008, s. 701, om Garfinkels taken-for-granted). Vi använder vid några
tillfällen (rad 2, 4, 8, 10 och 12) smileys för att visa vår inställning till
varandra och det vi kommunicerar om. Användningen av smileys visar också
att vi kommunicerar på en arena där den typen av tecken vanligtvis används.
Att ingen av oss kommenterar själva kommunikationsformen tyder på att
mediet vi använder är en självklarhet för oss och att vi alla använder de
kommunikativa kompetenser som behövs för att kommunicera framgångsrikt
i det här sammanhanget. Detta innebär i sin tur att alla deltagare är väl förtrogna med användningen av Facebookchatten och att den ingår i det sätt på
vilket vi brukar kommunicera med varandra och andra personer i vår vardag.

Förgivettagna sociala och tekniska literacykompetenser
Vårt samtal på chatten fortsätter och Linda förslår nu ett, för mig, nytt sätt att
skicka sina bilder på nämligen via Kik, en app24 som går att ladda ner till en
mobiltelefon och användas för att skicka bilder och textmeddelanden. I exemplet blir flera former av sociala och tekniska aspekter av digital literacy
synliga när Linda och Camilla introducerar Kik-appen för mig.
Exempel 8 b
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Linda
Anna
Linda
Anna
Linda
Anna
Anna
Linda
Anna
Anna
Anna
Anna

Anna, har du kik? Isf kan jag ju skicka bilderna där!
Jag vet inte ens vad kik är
Hahah, okej
Om du däger hur jag ska göra kanske jag kan fixa det?
*säger ;)
Haru Iphone lr smartphone?
Isf går du in på
appstore/android market o söker på kik o laddar ner
det som bara heter kik ?
för det finns en massa varianter som kik video och sånt också
Kik messender
Ok ska fixa det snart
Hur gör jag för att du ska få tillgång till mitt kikkonto?
Mitt användarnamn är ALB
Nu såg jag att du har lagt till mig :)

24

En app är en programvara för mobiltelefon eller surfplatta. App kommer från ordet applikation som betyder programvara.
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Anna
Camilla:
Anna
Camilla
Anna
Anna
Anna
Camilla
Anna
Camilla

Har du också kik Camilla?
Jadå!!!
Va bra
jag har skrivit till dig!!
den låter och jag förstår inte varför…? Kan ni supporta?
var ser jag det?
aha NU!
vad låter?? Gå in på inställnings saken och tryck på saund
Den plingade när det kom meddelanden

Den här delen av exemplet börjar med att Linda ställer en fråga till mig (rad
10): Anna, har du kik? Isf kan jag ju skicka bilderna där! . Med frågan
visar hon upp att hon vet vad Kik är och hur man kan använda Kik. Det blir
dessutom tydligt att hon vet att det inte är självklart att jag har tillgång till
eller använder Kik, men att hon tror att jag vet vad Kik är. Mycket riktigt
framgår det på rad 11 att jag inte använder Kik och att jag inte vet vad det är.
Jag vet inte ens vad kik är . I och med att det sägs med ett leende (via smileyn) ges Linda utrymme att kommentera min okunnighet: Hahah okej
(rad 12). Jag ber henne om hjälp med att få tillgång till Kik (och därmed
hennes bilder) (rad 13): Om du däger hur jag ska göra kanske jag kan fixa
det? Jag stavar fel och rättar det i raden under: *säger ;) (rad 14). Jag räknar
med att Linda ska förstå att det är en rättelse. Linda visar att hon förstår rättelsen genom att hon inte kommenterar den. Hon fortsätter i stället och beskriver hur jag ska få tillgång till Kik: Haru Iphone lr smartphone?
Isf
går du in på appstore/android market o söker på kik o laddar ner . Hon
visar nu upp sin digitala literacykompetens genom att först berätta om förutsättningarna för att kunna använda Kik: Haru Iphone lr smartphone? (rad
15-16) Som är den hårdvara, i det här fallet telefonen, som jag behöver för
att kunna använda Kik- appen.
Hon fortsätter att hjälpa mig att navigera till själva appen: Isf går du in
på appstore/android market (rad 15). Hon visar här att hon har kunskaper
om teknikens betydelse för tillvägagångssättet: beroende på vilken typ av
telefon jag har (Iphone eller smartphone) hämtar jag appen på olika ställen,
eftersom telefonerna har olika typer av operativsystem. Därefter fortsätter
hon med att berätta hur jag ska fortsätta, när jag har öppnat appstore alternativt android market: söker på kik o laddar ner
(rad 16). Under nedladdningen stoppas jag och en ruta med text dyker upp i displayen som säger:
VIKTIGT! Den här produkten innehåller material som kan vara stötande för
personer under 17. Bekräfta att du är 17 år eller äldre genom att peka på
OK. Innehållet hämtas sedan direkt. Informationen är intressant i sammanhanget då båda flickorna är under 17 år. Det har inte hindrat dem från att
använda appen. Ingen av flickorna tycks heller ha noterat åldergränsen när
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de berättar för mig om appen. När jag söker i App Store efter appen upptäcker jag flera varianter av appar med namnet Kik. Jag blir osäker på vilken
variant jag ska ladda ner och ställer en fråga till via chatten: det som bara
heter kik? för det finns en massa varianter som kik video och sånt också (rad
17-18). Linda ger mig det namnet på appen: Kik messender
(rad 19). Jag
visar att jag har förstått genom att säga: Ok
ska fixa det snart (rad 20).
Den korrekta stavningen är ”Kik messenger”, men Lindas instruktion ger
mig tillräcklig hjälp för att jag ska kunna hitta appen. Lindas stavning kan
vara påverkad av det engelska uttalet av messenger. Jag hittar appen klickar
ok och appen laddas ned i min telefon. Jag har nu laddat ner Kik och efterfrågar information om hur jag ska navigera i själva appen: Hur gör jag för
att du ska få tillgång till mitt kik-konto? (rad 21): Mitt användarnamn är
ALB (rad 22). Därmed visar jag upp mig som en person som är mindre kunnig på området än flickorna och att jag behöver deras hjälp.
Under tiden som jag försöker att utforska Kik har Linda redan lagt till mig
som en kontakt och i och med det kan vi kommunicera via Kik: Nu såg jag
att du har lagt till mig :) (rad 23). Jag frågar Camilla som också deltar i
chatten men som inte har yttrat sig på en stund: Har du också kik Camilla?
(rad 24). Hon svarar: Jadå!!! (rad 25) med tre utropstecken, som indikerar
att hon svarar med emfas och att det är självklart för henne att hon också vet
hur man använder programmet. Hennes otålighet kan också förklaras av att
jag inte har förstått eller sett att hon har skickat ett meddelande till mig: jag
har skrivit till dig!! (rad 27). Jag hör att telefonen låter och förstår att det är
relaterat till Kik, men förstår inte vad det är som händer. Jag ber om hjälp:
den låter och jag förstår inte varför…? Kan ni supporta? (rad 28) innan jag
slutligen hittar meddelandet: aha NU! (rad 30). Camilla försöker förstå vad
jag menar och ger mig anvisningar om hur jag kan styra ljudet allmänt i telefonen, dvs. inte bara ljudet i appen: vad låter?? (rad 31). Gå in på inställnings saken och tryck på saund (rad 31). När jag säger till slut att jag har
upptäckt vad det var som lät: Den plingade när det kom meddelanden (rad
32), svarar Camilla med ett leende: (rad 33).
Det sätt som flickorna interagerar med mig och genom att hjälpa mig med
att ladda ner appen samt förklara för mig hur man använder den, synliggör
en rad social och tekniska digitala literacykompetenser som flickorna har,
vilka består både av att kunna genomföra kommunikationen med mig på ett
smidigt sätt, och att genom sina kunskaper om olika typer av smarta telefoner kan förklara hur jag kan ladda ner och använda just Kik.
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Att reflektera över användande av Kik för mediering av
text och bild
Efter att ha installerat Kik på min mobiltelefon och provat mig fram på egen
hand så att jag så smått börjar förstå hur appen fungerar försöker jag fortfarande förstå vad som är speciellt med Kik och som gör att flickorna väljer att
använda just den för att kommunicera. Konversationen i Facebookchatten
fortsätter sedan i exemplet som följer.
Exempel 8 c
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
41
42
43
44

Anna
Camilla
Anna
Camilla
Linda
Anna
Linda
Anna
Camilla

Anna
Camilla

Vad brukar ni använda kik till?
Typ som sms, allt!!
Är det som sms? kan någon annan se dina meddelanden
eller är det bara den man skickar till?
bara den man skickar till
De e som sms bara att de e gratis
Men varför inte FB istället? Är kik bättre?
Lättare att skicka bilder på kik
Aha
och om det står ett litet D i kanten så har det skickats men inte
sätts,och om det är ett R så har den man som man skickar
till sätt den, om det står ett S så skickar det fortfarande!! :))
Jahaja ! det är ju bra att veta
Japp!!

Camilla svarar på min fråga, Vad brukar ni använda kik till? (rad 34) med en
referens till SMS som utöver Facebook är en självklar kommunikationskanal. Typ som sms, allt!! (rad 38). Jag vill fortfarande veta mer Är det som
sms? kan någon annan se dina meddelanden eller är det bara den man
skickar till? (rad 36-37). Camilla svarar och visar därmed upp digitala literacykompetenser som omfattar användningen av appen än en gång (rad 38):
bara den man skickar till. Linda kompletterar Camillas svar med ytterligare
detaljer om förutsättningar för användandet (rad 39) De e som sms bara att
de e gratis. Här för hon in en ekonomisk aspekt som gäller användandet av
Kik nämligen att det är gratis. Jag förstår att det innebär att meddelanden
från Kik går via Internet och att om man har tillgång till gratis Internet så är
det gratis att skicka meddelanden på Kik. Att Linda nämner en ekonomisk
aspekt av medieringen av bilderna förvånar mig inte, då jag under fältarbetet
såg att hon var mycket insatt i valet av mobiltelefon och abonnemang, när
hon skulle köpa en ny telefon. Den ekonomiska aspekten var också då en
viktig parameter för henne. Jag undrar därför: Men varför inte FB istället?
Är kik bättre? (rad 40), dvs. om Kik bättre ur fler aspekter än att det är gratis
som Facebook också är? Linda förklarar: Lättare att skicka bilder på kik
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(rad 41), vilket förklarar för mig varför hon förslog Kik som medium när
bilderna skulle levereras till mig.
Camilla utvecklar vidare introduktionen av Kik för mig genom att berätta
om några av de funktioner som finns (rad 43): och om det står ett litet D i
kanten så har det skickats men inte sätts, och om det Är ett R så har den man
som man skickar till sätt den, om det står ett S så skickar det fortfarande!!
:)). Hon visar här upp digitala literacykompetenser som omfattar hur man
kan få tillgång till information om meddelandet har skickats och på vilket
sätt mottagaren deltar i mottagandet av meddelandet dvs. om mottagaren har
läst det.25

Sammanfattning: digitala literacykompetenser och
ändamålsenliga val
I exempel 8 a ser vi att Facebookchatten redan sedan tidigare är en självklar
arena för kommunikation för mig, Linda och Camilla. Det blir synligt i exemplet genom att inga frågor ställs om hur man använder chatten. Inga frågor ställs heller om de sociala konventioner som uppvisas i exemplet såsom
användning av smileys och rättning av felstavning. Kommunikationen löper
friktionsfritt. Facebookchatten är en del av den digitala literacypraktik som
flickorna deltar i.
I exempel 8 b visar flickorna upp sina sociala och tekniska literacykompetenser genom att berätta om Kik och assistera mig när jag installerar Kik–
appen. De visar sin expertis genom att berätta om vad appen är till för och
vägleda mig i hur den används. De visar också att de har kunskap om hur
man får tag på appen samt att det krävs olika tillvägagångssätt beroende på
vilken typ av telefon appen ska laddas ner till. Intressant är också att notisen
om åldersgränsen som och kräver att personen som installerar Kik klickar för
att bekräfta att personen är 17 år eller mer, inte verkar ha uppmärksammats
av flickorna som båda två är yngre än 17 år. Till skillnad från Facebookchatten är det i exemplet tydligt i min och flickornas kommunikation med
varandra att kunskaper om Kik inte tas förgivet, eftersom jag inledningsvis
får frågan: Anna, har du kik? Isf kan jag ju skicka bilderna där! (rad 10).
I exempel 8c berättar flickorna, via Facebookchatten, om sitt användande
av Kik. I deras berättelse används sms som referens för att förklara varför
och hur de använder Kik. Sms är alltså liksom Facebookchatten ytterligare
en av flickornas gemensamma och förgivettagna digitalt medierade kommunikationskanaler. De visar upp en rad digitala literacykompetenser genom att
förklara fördelarna med Kik på ett mångfasetterat vis. De menar att fördelarna dels är ekonomiska, det är som sms, det vill säga ett sätt enkelt sätt att
25

I det här fallet innebär läst att meddelandet har öppnats. Naturligtvis kan vi inte veta om
någon verkligen har läst meddelandet som har skickats och öppnats.
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kommunicera som redan ingår i deras digitala literacypraktiker. Dels är det
lätt att skicka bilder via Kik, vilket enligt Linda inte är smidigt lätt via Facebook. Camillas digitala literacykompetenser blir synliga när hon via Facebook berättar på vilket sätt jag kan tyda meddelandets status, dvs. om det
är skickat, om någon har sett meddelandet eller om det fortfarande håller på
att sändas.
Min analys visar att flickorna använder en rad digitala literacykompetenser vilka omfattar sociala och tekniska aspekter när de hjälper mig att hitta
och förstå de olika symbolerna i appen Kik, vilket i sin tur bidrar till att jag
kan använda Kik. Deras lotsning från mobiltelefonen till appstore/android
market till Kik-appen gör att jag tillsammans med förklaringen av symboler
sedan kan använda Kik och för att ta emot deras bilder från Stockholm International Horse Show. Flickorna framträder här som experter i motsats till
mig som är novis i sammanhanget.

Att använda tekniska kunskaper för sociala syften
Nästa exempel är hämtat från fritidshemsverksamheten och pojkgruppen där
Ibra hjälper Emre att tagga Ibra i en bild på Facebook. Genom att delta i
fritidsverksamheten har pojkarna tillgång till varandras erfarenheter och
kompetenser, vilket gör verksamheten till en social arena där barnen kan lära
sig av varandra hur de kan använda digitala medier. I exemplet ser vi hur
Ibra och Emre sitter tillsammans vid en av datorerna på fritidsverksamheten.
Emre är inloggad på Facebook då Ibra ser en bild som han vill bli taggad i.26
Ibras vilja att bli taggad i bilden som Emre har tillgång till på sin Facebooksida har sociala och tekniska implikationer. Genom att bli taggad i bilden får
han tillgång till den på sin Facebooksida. Eftersom han är intresserad av
fotboll och tycker om fotbollspelaren Kaka27 som bilden föreställer kan han
genom att bli taggad i bilden visa upp sina intressen för sina Facebookvänner. För att Emre i sin tur ska kunna tagga Ibra i bilden behöver han en viss
kompetens som Ibra är osäker på om Emre har. Ibra instruerar därför Emre
om hur han ska gå tillväga.
Exemplet börjar med att Ibra ser bilden på fotbollsspelaren Kaka på Emres Facebooksida. Med intensitet i rösten ber han Emre att tagga honom i
bilden (rad 1). Kaka Walla tagga mej (pekar) jag ber dig tagga mej.

26
Att tagga någon i en bild (på Facebook) innebär att man som användare kan märka (eng:
“tag”) bilder med en annan användares namn, vilket skapar en länk till personens Facebooksida och därmed gör bilden synlig för personens “vänner” på Facebook.
27
Ricardo Kaka är en känd fotbollsspelare
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Exempel 9
1
2

Ibra

Kaka Walla tagga mej ((pekar)) jag ber dig tagga mej
Här ta -tagga mig tagga mej tagga (ohb.) Fc Ibra

Emre

((klickar på bilden- kommer in på profilbilder,
klickar klickat på bilden- klickar på ”tagga fotot”
får upp en meny med vänner som går att välja för
att tagga ))

2:1

3
4
5
6

3 - 6:1

7
8
9
10
11
12
13
14

Emre
Ibra
Emre

Ibra

((cirklar med pekaren över listan mot Ibras brors namn))
nej jao
Emre ((Taggar sig själv))
((går åter in på ”tagga fotot” och får upp listan))
FC FC de e FC
F C ((skriver in bokstäverna F och C för att söka i listan med namn))
((Datorn lägger till B. I listan under sökfönstret syns nu fcb Ibra))
Å där där! ((pekar på sitt namn som har kommit fram i listan))

Emre
Ibra

B ((uttalar sista bokstaven i fcb))
tagga

Ibra
Emre

14:1

15
16
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Emre genomför en procedur med hjälp av en rad av klickningar på Facebooksidan (rad 3-6:1) för att på så vis först öppna listan med namn på sina
Facebookvänner och därefter kunna tagga Ibra i bilden. Emre taggar inte
Ibra omedelbart utan cirklar med pekaren över Ibras brors Facebooknamn
(rad 7). Ibra som följer Emres minsta rörelse ser detta och protesterar: nej
jao (rad 8). Han förstärker sin protest genom att använda det lokala förstärningsordet jao. Här blir det synligt att Ibra försöker förutse Emres nästa vägval och vill ändra på det. Emre ser först till att tagga sig själv i bilden (rad 9)
för att senare gå vidare och leta efter Ibras Facebooknamn (rad 10 -11) som
han inte hittar omedelbart. Ibra försöker frenetiskt att hjälpa till att hitta
namnet och försöker vägleda Emre genom att säga de första bokstäverna i
Facebooknamnet FC FC de e FC (rad 11). Emre svarar F C (rad 12) och
skriver samtidigt in bokstäverna F och C och visar därmed att han förstår att
Ibra genom att säga FC menar att Emre ska skriva in det i sökfönstret och att
han dessutom förstår att det är början på hans Facebooknamn. Emre skriver
in namnet i sökfönstret för att söka i listan med namn för att hitta Ibras Facebooknamn. Datorn lägger till B till FC (rad 13). Vilket resulterar i att i
listan nedanför sökfönstret blir namnet ”fcb Ibra” synligt (rad 14:1). Ibra
utropar Å där där! (rad 14) och pekar på sitt namn som nu har kommit fram i
listan. Emre uttalar bokstaven B som har lagts till av datorn (rad 15). Ibra
manar på och instruerar Emre genom att återigen säga tagga (rad 16).
I exemplet ser vi hur Ibra dels visar Emre hur han ska göra, dels manar på
Emre som väljer att tagga sig själv innan han går vidare för att tagga Ibra i
bilden. Ibra som har som sitt mål att snabbt bli taggad i bilden visar och förklarar för Emre på ett frustrerat och intensivt sätt som antyder att han uppfattar det som att Emre inte vet hur man gör. I analysen blir det därför tydligt
vilka resurser som pojkarna använder för att dela med sig av sina kunskaper
om kommunikation via digitala medier i interaktion med någon annan. De
kommunikativa resurser som Ibra använder för att få Emre att tagga honom i
bilden är instruktioner genom tal sammanflätade med intensiva pekningar
mot skärmen samt intonationen i hans tal. Instruktionerna upprepas om inte
Emre omedelbart genomför dem. I huvudsak består Ibras instruktioner av att
han, pekar där Emre ska klicka för att kunna genomföra taggningen (jfr exempel 6 kap. 4) och lägger till bokstäverna som Emre behöver skriva in för
att söka Ibras namn som behövs i taggningen. Arbetet som genomförs i samspel mellan pojkarna i detta exempel (9) och i exempel 6 (se kap. 4) omfattar
lärandesituationer samtidigt som det är ett sätt att nå ett mål tillsammans,
även om målen i exempel 6 och exempel 9 skiljer sig åt. I detta exempel (9)
är syftet med interaktionen att komma åt en funktion i Facebook, som gör
det möjligt för Ibra att kommunicera sitt fotbollsintresse på sin Facebooksida
och därmed forma sin profil på Facebook för att presentera sig själv. Sammanfattningsvis visar analysen alltså att, motivet att kommunicera socialt
(som att Ibra vill bli taggad i bilden), får praktiska konsekvenser som att
Emre måste ha den tekniska kompetensen att tagga Ibra i bilden vilket i det
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här fallet betyder att veta vad det innebär att tagga någon i en bild och hur
man ska hitta Ibras namn i listan för att till sist kunna tagga honom i bilden.
I kommande två exempel har kommunikationen mer utpräglade sociala
motiv och skiljer sig från exemplet ovan, då deltagarna endast använder
kommentarfunktionen i Facebook som verktyg och arena för att kommunicera. Jag har tidigare visat att den typen av funktioner som liknar chattfunktionen, som i exempel 8 a där flickorna kommunicerade med mig, är en
självklar arena för kommunikation som ingår i barnens vardag. Det innebär i
sin tur att den digitala tekniken i det här fallet i sig inte utgör något hinder
för barnens kommunikation. Däremot krävs både sociala och tekniska kompetenser för att kunna delta på ett socialt godtagbart vis i interaktionen, något
som i nästkommande exempel 10 och 11 gäller mer känsliga frågor som tas
på stort allvar av barnen. Barnens kommunikation handlar här om starka
känslor.

Sociala konventioner och att kommunicera starka
känslor
Under mina fältstudier på Facebook, bland barnen i de två grupperna, har det
då och då publicerats uppdateringar som handlar om sociala händelser som
ibland har innefattat starka känslor. Uppdateringarna av den här typen bryter
mot det sätt som barnen vanligen kommunicerar på Facebook och visar därför upp ytterligare en form av digitala literacyaktiviteter och kompetenser
som inte blir synliga i de vanligaste typerna av interaktion mellan barnen på
Facebook.
I kommande exempel (10 och 11) handlar barnens uppdateringar om sorgen efter en farfar har gått bort och sorgen efter en ponny som har dött. I
exempel 10 och 11 analyseras material från skärmdumpar som är insamlade
från Facebook. I de två exemplen uttrycker deltagarna medkänsla via Facebook. Fokus för analysen är vilka digitala literacykompetenser som behövs
samt vilka resurser som används när barnen kondolerar och visar medkänsla
med andra på Facebook. Uppdateringarna i båda exemplen följs av kommentarer från barnens vänner på Facebook. Exemplen skiljer sig åt då exempel
10 handlar om att en farfar till en av pojkarna har gått bort. Kommentarerna
som följer på uppdateringen syftar till att beklaga en väns sorg. I exempel 11
är det istället en ponny som två flickor har haft en relation till som har dött
och kommentarerna fyller här istället funktionen att sörja tillsammans.
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Att kondolera
Taner är en av pojkarna på fritidsverksamheten. Han uppdaterar sin status
med meddelandet: Min farfar har dött (rad 1). Taners vänner kommenterar
hans statusrad i exemplet nedan.
Exempel 10
1

Taner Queresma
16 juni kl 23.53
Johannes Fotboll
16 juni kl. 23:56
Sulle Messi
16 juni kl. 23.57
Merwin Perdin
17 juni kl 00.04
Yousef Bar
17 juni kl. 00.17

Min farfar har dött

6

Yilmaz Ängen
17 juni kl. 11.11

Beklagar sorgen bror  :(

7

Hassan Messi
Ängen
17 juni kl. 11.23
Lena Yram
17 juni kl. 11.33
Nervin Prince
17 juni kl. 12.05
Mercan Akdag
17 juni kl. 12.16
Zack Messi
17 juni 13.29
Dilan Ängen
17 juni kl. 13.31
Mikael Xavi Fcb
17 juni kl. 14.23
Ümran D
17 juni kl. 14.31
Mervin D
17 juni kl. 14.43
Mulle Ängen
17 juni kl. 15.12
Lena Yram
17 juni kl. 15.35
Epo Ängen
17 juni kl. 16.33

Beklagar sorgen bror 

2
3
4
5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Goran Ängen

Beklagar sorgen bror 
Beklagar sorgen bror  :(
beklagar sorgen bror  :(((((((
Beklagar sorgen bror  :(

beklagara sorgen :(
beklagar sorgen bror
beklagare sorgen :( :( :( :(
beklagare sorgen :(
Beklagar sorgen :(
Beklagar sorgen :(
beklagar sorgen :(
beklagar sorgen bror

Beklagar Sorgen Bror 
Hoppas har han bra i himlen
beklagar sorgen bror

han kommer ha det bra där uppe bror   <:(((
Beklagar sorgen bror
  // Dino :(

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hassan Bobygden
17 juni kl. 21.01
Idris Ängen
17 juni kl. 22.56
Mahmood A
18 juni kl 12.49
Taner Queresma
18 juni kl. 15. 19
Dilan Ängen
18 juni kl 15.20
Yousef Bar
18 juni kl. 23.26
Mikael Xavi Fcb
22 juni kl. 11.00
Mulle Ängen
22 juni kl. 21.08
Martin Kowalski
22 juni kl 22.56
Barca Lanne
23 juni kl. 12.18
Taner Queresma
23 juni kl.14.54

Beklagar sorgen :(
Beklagar sorgen :(
Beklagar :( taner
Tack alla
vsg
vsg
vsg
Jag kan komma nu
Beklagar sorgen bror 
Beklagar sorgen bror

Tack

Taner skriver i sin statusuppdatering på Facebook att hans farfar är död (rad
1). 22 gånger beklagas hans sorg av hans vänner på Facebook: Beklagar
sorgen bror :( (rad 2-16 och rad 20 - 23 och 29 - 30). Det är tydligt att
konventionen bland vännerna på Facebook är att visa sitt deltagande genom
att skriva ”Beklagar sorgen”. Det finns flera sätt att förstå att uttalandet upprepas nästan ordagrant. En förklaring kan vara att det är svårt för barnen att
veta hur man ska svara när Taner berättar att hans farfar är död, eftersom det
är ett känsligt ämne. För flera av barnen kan dessutom både stavning och
kunskap om hur de förväntas utrycka sig vara en svårighet. Att repetera någon annans svar kan då bli en lösning på problemet och ett tillfälle att lära
sig konventionen, orden och stavningen.
Ungefär två tredjedelar av dessa uttalanden kompletteras med smileys,
som ett eller två hjärtan och/eller en ledsen smiley. Smileys gör det möjligt
att uttrycka känslolägen (Jibril & Abdullah, 2013; Sjöberg, 2010). Hjärtat
uttrycker kärlek och medkänsla och den ledsna smileyn i detta fall sorg.
Några av kommentarerna ”Beklagar sorgen” har också ”bror” som ett tillägg.
Jag tolkar uttrycket ”bror” som ett sätt att betona närhet i relation mellan
Taner och de personer som har lagt till ”bror”. På rad 18 lägger Epo in ytterligare en tröstande kommentar: beklagar sorgen bror  han kommer ha
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det bra där uppe bror <28 under samma minut lägger han till: :( ( ( (rad
19). Smileyn har tre ledsna munnar. Jag tolkar det som att Epo tycker att
smileyn är viktig och lägger därför till den snabbt. Kommentaren gör att man
utan att använda ord kan berätta att man är ledsen för den andres förlust.
Sulle förstärker föregående yttrande genom att lägga till en ledsen smiley:
Beklagar sorgen bror :( (rad 3). Merwin förstärker och uppgraderar i sin
tur Sulles yttrande genom att använda Sulles kommentar och lägga till sex
stycken ledsna munnar så att hans smiley har sammanlagt sju stycken ledsna
munnar: beklagar sorgen bror :(((((((. Deltagarna genomförde därigenom
en gradvis uppgradering av sitt kondolerande av Taners sorg. I exemplet kan
vi se att uppgraderingar genom en ökning av antal likadana smileys återkommer på flera ställen (rad 3 - 4, 10, 18). En annan typ av uppgradering
sker genom Mulles kommentar: Beklagar Sorgen Bror . Alla ord i yttrandet påbörjas med en versal. Jag tolkar det som en betoning av begynnelsebokstäverna i syfte att förstärka yttrandet, vilket också ger den skriftliga
kommentaren en koppling till talspråkliga uttryck såsom intonation. Uppgraderingarna är relationsskapande och med hjälp av dessa olika typer av uppgraderingar visar deltagarna att de har eller vill ha en god relation till Taner.
Att de upprepar samma bidrag som många andra tyder på att de lierar sig
med de andra deltagarna, som också har beklagat sorgen. Som exemplet
visar bygger deltagarna sina yttranden på de föregåendes formuleringar vilka
broderas ut och förstärks med hjälp av smileys.
På rad 20 har Dino lånat Goran Ängens inloggning på Facebook, också
han beklagar sorgen och undertecknar med sitt namn. Denna handling visar
att han i samarbete med den som lånat ut kontot kan beklaga Taners sorg. På
rad 24 tackar Taner för vännernas kommentarer och 3 vänner svarar vsg (rad
25-27). Förkortningen vsg betyder varsågod. På rad 28 skriver Mulle Jag
kan komma nu, vilket jag ser som ytterligare ett uttryck för stöd till Taner. På
rad 29 och 30 beklagar ytterligare två vänner sorgen och Taner tackar återigen på rad 31. Taners vänner på Facebook visar upp deltagande i Taners
sorg och genom detta en kompetens i att delta på ett korrekt sätt enligt de
lokala konventionerna på Facebook i den här specifika situationen som
handlar om sorg och känslor
Det finns stora skillnader mellan hur pojkarna kommunicerar i det här
sammanhanget och i andra exempel som har analyserats. I delar av den tidigare interaktionen mellan pojkarna på fritidsverksamheten har ordval och
sättet att interagera ofta haft en skämtsam och tuff jargong som inte alls finns
med i exemplet ovan. De barn, som kommenterar Taners inlägg, uppvisar en
kommunikativ kompetens som gör att de vet i vilket sammanhang de deltar i
och hur de förväntas kommunicera i detta. När interaktionen handlar om att
argumentera om vilket fotbollslag som är bäst kan en tuff jargong och ret28

Ett hjärta skapas genom att skriva: <3 det innebär att det ser ut som att Epo är på väg att
göra ett tredje hjärta i sin kommentar.
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samma kommentarer användas, men när Taner har förlorat sin farfar beklagar de andra barnen respektfullt och tröstande hans sorg. Det blir alltså synligt att pojkarna vet hur man kommunicerar i olika situationer och är tillräckligt kommunikativt kompetenta för att genomföra detta på rätt sätt.

Att kommunicera medkänsla
I det tidigare exemplet (10) hade inte Taners Facebookvänner någon relation
till hans farfar som hade avlidit. Flickorna i exempel 11 har båda två haft en
relation till den nu döda ponnyn vilket gör det möjligt för dem att, som de nu
också gör, sörja ponnyn tillsammans. I exemplet kan vi se att flickorna varierar sina yttranden i högre grad än pojkarna men använder sig av liknade typ
av uppgraderingar.
Vid en olycka på flickornas ridskola blev en ponny påkörd av en bil och
avlivas på plats på grund av skadorna. Lindas inledande uppdatering på Facebook består av en bild (rad 1) som är ett fotografi av en väg. I den fotografiska bilden har Linda ritat in en häst som går över vägen.
Exempel 11
1:1

Linda
6 mars

I bilden har Linda skrivit R.I.P. Figge. Du sprang över
vägen när bilen kom, sen fanns du inte mer den 18/22010. Varför just du? Och varför just då? Du var ju
bara 5 år.

111

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lukas
7 mars 18:53
Sanna
9 mars 20:26
Linda
9 mars 20:27
Sanna
9 mars 20.27
Linda
9 mars 20:28
Sanna
9 mars 20:29
Linda
9 mars 20:30
Sanna
9 mars 20:30
Linda
9 mars 20:31
Sanna
9 mars 20:32
Fanny
21 okt
Linda

ok väm har gjort!!!!!
håller med dig linda världens finaste och snällaste häst
Lukas, jag har jort den
sanna, aaa världens finaste Rip Figge 
RIP figge 
rip Figge världens bästa (efter Kelly och Buster)
Okej :)
han var till och med bättre en alla mina favvisar på
ridskolan tillsammans, asså skit bäst
aa vet men asså varför just figge :´(
varför just Figge?????? RIP Figge, hoppas du har det
bra i himmelen
håller med dig :( hoppas du har det bra
:´( :´( sörjer med dig!!!!
rest in peace, finaste Figge

På bilden som Linda har ritat och lagt upp på Facebook har hon skrivit:
R.I.P. Figge. Du sprang över vägen när bilen kom, sen fanns du inte mer den
18/2- 2010. Varför just du? Och varför just då? Du var ju bara 5 år. R.I.P.
är en förkortning av Rest In Peace som betyder ”vila i frid” på svenska. Under mina fältstudier har jag observerat att det är vanligt att barn i den här
åldern använder förkortningen R.I.P. i inlägg i sociala medier som handlar
om avlidna människor och djur.
Den första kommentaren på inlägget handlar om vem som har gjort bilden: ok väm har gjort!!!!! (rad 2). Linda svarar: Lukas, jag har jort den (rad
4). Lukas yttrande besvaras kort och han deltar fortsättningsvis inte i diskussionen. Lindas svar tolkar jag som att hans ingång i diskussionen inte var
vad hon hade tänkt sig. Till skillnad från i exemplet där Linda visar en bild
när hon hoppar med ponnyn Buster (kap. 3 ex. 4 b) är detta en diskussion
som inte är tänkt att handla om bilden som läggs upp och hur den ser ut eller
vem som har gjort den utan snarare om att visa deltagande och sorg.
Sanna svarar stödjande: håller med dig linda världens finaste och snällaste häst (rad 3). Här visar Sanna upp att hon också hade en relation till den
döda ponnyn och att hon också sörjer honom. På rad 5 understödjer Linda
Sanna: sanna, aaa världens finaste Rip Figge . Linda lägger också till ett
hjärta efter sin kommentar som förstärker den återigen stödjande kommentaren tillbaka och ett gemensamt sörjande blir därmed synligt. Sanna knyter an
till slutet av Lindas yttrande och kompletterar med ytterligare tre hjärtan:
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RIP figge  (rad 6). Samma typ av uppgraderingar gjordes i det tidigare exemplet med pojkarna, dvs. genom att använda samma text men öka
antalet smileys i förhållande till föregående yttrande. Det blir därigenom
tydligt i analysen att smileys är en viktig resurs för barnen för att visa och
nyansera sitt deltagande och sin sorg. Linda fortsätter att förstärka det svåra i
förlusten av ridskoleponnyn och fortsätter Sannas och hennes gemensamma
sörjande: rip Figge världens bästa (efter Kelly och Buster) (rad 7). Sanna
svarar: okej :) (rad 8). Linda betonar därefter hur betydelsefull ponnyn var
för henne: han var till och med bättre en alla mina favvisar på ridskolan
tillsammans, asså skit bäst (rad 9-10). Sanna stödjer Lindas uttalande en
gång till: aa vet men asså varför just figge :´( (rad 11). Yttrandet aa vet i
början av rad 11 betyder: ja jag vet, vilket förstärker att hon håller med
Linda i hennes föregående yttrande. Hon upprepar orden ”varför just…” som
Linda använder i texten på bilden som inleder hela konversationen vilket är
ytterligare ett tecken på att hon lierar sig med Linda. Linda fortsätter och
utvecklar sina tidigare uttalanden: varför just Figge?????? RIP Figge (rad
12) med tillägget: hoppas du har det bra i himmelen (rad 12-13). Sanna upprepar Lindas uttalande också denna gång: håller med dig :( hoppas du har
det bra (rad 14). Håller med dig adresserar Linda och hennes yttrande. Hoppas du har det bra adresserar den döda ponnyn. På rad 15 kommer Facebookvännen Fanny in som inte har en relation till ponnyn som har dött,
men till Linda. Hon beklagar Lindas sorg på ett känslostarkt och kraftfullt
sätt: :´( :´( sörjer med dig!!!! (rad 15). Två smileys i början av Fannys yttrande föreställer gråtande ansikten och orden sörjer med dig avslutas med
fyra utropstecken. Hon visar därmed att hon är ledsen för Lindas förlust och
visar deltagande genom att skriva att hon sörjer med henne och förstärker det
med utropstecknen.
Analysen av exemplet visar hur flickorna sörjer tillsammans. De upprepar
och stödjer varandras yttranden flera gånger. Sanna uttalar vid två tillfällen
(rad 3 och 14) att hon håller med Linda. Den personliga och delvis talspråkliga tonen tillsammans med användningen av smileys (t.ex. rad 11) gör det
tydligt att tilltalet är personligt trots att interaktionen pågår i ett forum där
långt fler än Linda, Sanna och Fanny (som deltar i interaktionen) kan läsa det
som skrivs. Skriften här präglas här av talspråklighet (t.ex. rad 5, 9 - 11).
Skriftens funktion är här att skapa och bibehålla en relation och att visa upp
att man stöttar varandra vilket gör att stavningen blir sekundär i det här sammanhanget.
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Sammanfattning: kommunikativa kompetenser i
interaktion om starka känslor
Barnen visar inte bara upp att de förstår sociala konventioner och normer när
det gäller tal om och i sorg. De visar också hur de med hjälp av de kommunikativa resurser som används i digitalt medierad kommunikation kan visa
deltagande i någon annans sorg och sörja tillsammans med någon annan.
Känslor och skapande av allianser blir tydliga i interaktionen genom att barnen använder kommunikativa resurser som smileys. I en successiv uppgradering av kondoleanserna återanvänder deltagarna dessutom vid flera tillfällen
föregående yttrande och uppgraderar det genom att lägga till flera smileys.
Här används mest hjärtan och ledsen smiley. Pojkarna på fritidshemmet använder sällan smileys i interaktionen i andra sociala sammanhang på Facebook, vilket flickorna gör i större utsträckning. I exemplet kan vi se att
barnens sätt att kommunicera om starka känslor, kondolera och visa medkänsla skiljer sig något åt. Fickorna varierar sina yttranden i högre grad genom förklara sin sorg genom att detaljerat beskriva ponnyn (som snäll, fin
och bättre än andra) och ifrågasätta det inträffade, varför just den ponnyn
och varför just då, samt påpekanden om att han var ung som underförstått
gör dödsfallet än mer sorgligt. Både pojkarna och flickorna använder sig av
samma typ av uppgraderingar som sker med hjälp av en återanvändning av
ett yttrande förstärkt med hjälp av flera smileys.
Min analys visar att barnen i sina literacyaktiviteter använder både sociala
och tekniska aspekter av digital literacy för att orientera sig i sociala och
kulturella koder, konventioner och normer i samhället för hur man hanterar
och deltar i situationer där starka känslor är inblandade.

Sammanfattning – digitala literacykompetenser i barns
kommunikation via sociala medier
I detta kapitel kan vi se hur barnen vägleds av sina olika erfarenheter, och
kunskaper om världen i och utanför de digitala medier i sina sätt att kommunicera via sociala medier. Detta i likhet med hur Barton och Hamilton (1998;
Barton, Hamilton, & Ivanic, 2000) beskriver att literacy och kommunikativ
kompetens är integrerat i människors sociala liv.
Flickornas digitala literacykompetenser blir synliga i deras interaktion
som innefattar hur man tekniskt förenklar förfarandet att skicka bilder och
ekonomiska aspekter av användning av digitala medier. De har erfarenhet av
att skicka bilder med hjälp av olika programvaror som Facebook eller Kik,
vilket också visar att en ekonomisk aspekt är central när de väljer på vilket
sätt de ska skicka bilderna. Det blir också synligt i analysen att Facebookchatten och sms är en del av en vardaglig arena för kommunikation
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och att barnen tar olika digitala literacykompetenser i bruk vilka krävs för att
de ska kunna göra sig förstådda och delta på ett smidigt sätt i chatten. Dessa
kompetenser innefattar också visuella uttrycksformer såsom som är specifika
för och vanliga vid kommunikation via digitala medier.
Analysen visar också att digitalt medierad interaktion (som chatt eller
kommentarer på en uppdatering på Facebook) utöver de kommunikativa
kompetenser barn använder dagligen i face-to-face-interaktion som samtal
kräver olika typer av digitala literacykompetenser vilka är specifikt anpassade just för digitalt medierad kommunikation. Exempel på de specifika
kommunikativa kompetenser som barnen behöver för att delta på ett fullvärdigt sätt i interaktionen på Facebook är att kunna hantera smileys som att
skapa och använda dem vid rätt tillfälle (Sjöberg, 2010) och att organisera
turtagningen genom att adressera en viss person samt knyta an till andras
yttranden (Negretti, 1999).
I exempel 8b och 9 hjälper barnen varandra och mig explicit att hantera
svårigheter i användandet av olika plattformar för sociala medier (Kik och
att tagga någon i en bild på Facebook). Genom att instruera och förklara
hur man praktiskt går tillväga för att hitta och använda olika funktioner
såsom att installera en app eller att tagga en vän i en bild visar och hjälper
man varandra att göra funktionerna tillgängliga för varandra. Det visar att
barnen eftersträvar att lära sig själva och varandra hur man använder sociala medier.
Barnen visar upp kulturella kompetenser genom att de vet hur de förväntas svara på en Facebookväns uppdatering när det handlar om sorg och förlust. Det visar de genom att de svarar på ett stödjande sätt vilket i sammanhanget är socialt kompetent. I exempel 10 upprepar pojkarna varandras yttranden i stort sett ordagrant. Vilket kan ses som ett sätt att lära sig hur man
kommunicerar deltagande när det handlar om en annan persons personliga
förluster, men också att förstärka och hålla med föregående yttrande (jfr
Goodwin, 2006; Evaldsson, 2005). I exempel 11 om ponnyn som har dött,
gör Lukas ett yttrande som i sammanhanget inte är intressant för Linda. Hon
svarar kort och utan smileys på frågan om vem som har gjort bilden. Ur Lindas perspektiv handlade inlägget om sorgen efter en ponny som var viktig
för henne inte om bilden i sig. Hennes korta svar får tillsynes konsekvensen
att Lukas inte återkommer i diskussionen.
I andra sammanhang kommenterar barnen då och då varandras sätt att uttrycka sig på ett retsamt sätt, vilket inte sker i de exempel som handlar om
sorg och förlust. Det visar att barnen svarar på ett sätt som följer de sociala
konventionerna för sammanhanget. I de exempel som handlar om personliga
förluster tar både flickorna och pojkarna dessutom upp att de tror eller hoppas att den avlidne kommer att ha det bra i himlen vilket kan vara kopplat till
religiös tro, men kan också vara ett sätt att trösta.
I detta kapitel har jag nu visat att barnens deltagande i digitala literacypraktiker omfattar såväl sociala som tekniska aspekter och att dessa olika
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aspekter vävs samman på ett komplext sätt så att barnen på ett effektivt vis
kan kommunicera i digitala miljöer inom ramen för de lokala konventioner
som styr samspelet.
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6 Barns granskning av digitala medier

Under mina fältstudier visade det sig att de barn jag studerade ofta ägnade
sig åt att på olika sätt utreda, diskutera och argumentera för och emot det
digitala materialets äkthet. Barn har ofta beskrivits som okritiska och sårbara
i förhållande till digitala medier.
Inom EU har frågan om unga och medier sedan länge varit en fråga av stort
allmänintresse. Den grundläggande uppfattningen är att barn skiljer sig från
vuxna genom att de är mer sårbara, mindre kritiska och mer utsatta för påverkan på grund av att de saknar erfarenheter och referensramar för att förstå
vissa sammanhang. (Carlsson, 2010, s. 14)

I Strandells (2008) skrift ”Det unga internet – ärligt, härligt eller förfärligt?”
beskrivs hur man kan hjälpa barn med skydd mot det innehåll som medieras
genom digitala medier. Det finns flera guider och stödmaterial för både föräldrar, barn, lärare och elevvårdsteam i skolan (Alexandersson, 2012; Strandell, 2008). Skolverket har genomfört satsningar på källkritik som har pågått
under det senaste decenniet exempelvis genom webbplatsen ”Kolla källan”
(Skolverket, 2012). Statens medieråd (2007) har dessutom publicerat en
lathund för föräldrar gällande barns användning av internet. Samtidigt har
barn tidigare beskrivits som infödda (natives) i den digitala världen (Prensky, 2001) och barn sågs som experter på att hantera och leva med digitala
medier, medan vuxna sågs som invandrare i den digitala världen med svårigheter att hantera den. I detta kapitel undersöker jag hur pojkarna på fritidsverksamheten och flickorna i hemmiljön i sitt samspel granskar digitala
medier. Jag är framför allt intresserad av att utforska de kommunikativa resurser som barnen använder och hur de tillsammans granskar digitala medier
i informella sammanhang utanför skolan.
Buckingham (2006) presenterar en definition av begreppet digital literacy
som jag här valt att använda för att förstå hur barn granskar medier. I definitionen presenteras en rad olika kompetenser som enligt Buckingham behövs
för att konstruera digital literacy. Dessa färdigheter och kompetenser delar
Buckingham in i fyra rambegrepp: Representation, Språk, Produktion och
Publik min översättning. Jag kommer att definiera rambegreppen efterhand
i texten när jag analyserar barnens granskning. I Buckinghams definition av
begreppet digital literacy ingår ett kritiskt förhållningssätt till medier, vilket
också krävs för att kunna granska medier. Buckingham har själv inte under117

sökt hur digital literacy görs i interaktion mellan barn vilket jag har för avsikt att göra i det här kapitlet. Hans texter riktar sig ofta mot skolvärlden och
lärares behov av att arbeta med digital literacy som någonting utöver teknikanvändning och informationsinsamling (jfr Engblom, 2013). Trots det menar jag att Buckinghams (2006) rambegrepp Representation, Språk, Produktion och Publik är användbara verktyg för att analysera hur barn granskar
digitala medier.
För att undersöka vilka kommunikativa resurser barnen i studien använder
i sitt samspel med varandra när de granskar digitala medier, har jag valt att
genomföra detaljerade analyser av olika situationer när barnen pratar om
digitala produktioner som filmer på Youtube. Jag undersöker vilka former av
talade, kroppsliga och materiella resurser barnen använder sig av i sin argumentation när de tittar på olika typer av produktioner exempelvis Youtubeklipp. Jag är också intresserad av vilka eventuella andra resurser som används av barnen. I de digitala literacyaktiviteter som barnen ägnar sig åt blir
olika former av kompetenser synliga, vilka jag valt att relatera till Buckinghams definition av digital literacy. Till exempel kan granskning av innehåll
och genre i Youtube-klippen och på hemsidan kategoriseras med hjälp av
Buckinghams begrepp representation och språk.
I fokus är barnens sätt att orientera sig mot äkthet och de kommunikativa
resurser som barnen använder i arbetet med att föra äkthet i bevis samt hur
granskningen förhandlas mellan barnen i deras digitala literacyaktiviteter. I
analyserna tas också hänsyn till multimodala aspekter och den kunskap som
jag har om barnen, de miljöerna som de ingår i från mitt fältarbete, detta som
ett led i att jag vill undersöka barns digitala literacyaktiviteter som del av ett
större sammanhang. Medan tidigare forskning framförallt har visat att barn
behöver vuxnas hjälp att kritiskt granska den information som finns på internet (Buckingham 2006; Enochsson, 2001a; Klerfelt, 2007) har jag valt att
istället undersöka hur barn själva under fritiden kritiskt granskar innehåll i
digitala medier.
I de videoklipp jag analyserar samspelar barnen med varandra i vardagliga digitala literacyaktiviteter när de granskar och ifrågasätter äktheten i
stillbilder, filmer och hemsidor de tittar på. För att undersöka hur barnen
argumenterar när de kritiskt granskar medier och hur de diskuterar fram sina
ställningstaganden i samspel med varandra, bygger jag mitt resonemang på
den forskning som Potter (1996/2011) och Potter och Edwards (1992) har
genomfört av argumenterande inom ramen för diskursiv psykologi. Deras
forskning handlar inte om barn eller digitala medier, utan vuxna i olika situationer men blir användbar i den här studien, eftersom de har intresserat sig
för hur människors förståelse för vad som är äkta eller sant och falskt är
någonting som förhandlas fram i interaktion med andra. Dessutom använder
jag mig av forskning om barns argumentation, vilken behandlar barns argumentationsmönster i interaktionen med andra barn (Danby, 2002; Evaldsson,
2005; Goodwin, 1990).
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Fortsättningsvis inleder varje exempel med en kort beskrivning av det sociala och kulturella sammanhang som barnen i respektive grupp är en del av.
Först beskriver jag den fysiska miljön och fortsätter sedan med en beskrivning av den digitala miljön, exempelvis det Youtube-klipp som barnen tittar
på. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt där pojkarnas aktiviteter analyseras för
sig och flickornas aktiviteter analyseras för sig. Uppdelningen görs för att
visa på en variation i de aktiviteter som deltagarna ägnar sig åt när de granskar de filmer, bilder och hemsidor de möter i sitt vardagliga digitala literacyaktiviteter.

Pojkarnas granskning av en mediehändelse
I exempel 12 sitter Rami vid en dator på fritidsverksamheten. Han har bokat
datorn på en bokningslista och är den som bestämmer vad datorn ska användas till under de 15 minuter han får använda den. Runt omkring honom leker
och pratar andra barn och i bakgrunden hörs ljudet från TV-spelet som de
andra barnen använder. Till en början vill Rami visa mig vad han gör när han
använder datorer och börjar med att kolla Facebook och spela spel på Facebook. Därefter letar han upp en film på Youtube, som består av stillbilder
och text. Den är uppbyggd som en PowerPoint-presentation. Bilderna är i
flera sekvenser manipulerade genom att cirklar och linjer har lagts ovanpå
bilden för att göra tittaren uppmärksam på vissa detaljer.

Att använda en berättelse för att initiera granskning av en
mediehändelse
Efter några minuter på Facebook loggar Rami ut och går efter lite trassel in
på Youtube och frågar mig: - Vet du att Michael Jackson är inte död? Under
tiden som han söker upp och startar filmen kommer flera pojkar och ställer
sig bakom honom vid datorn och tittar på och pratar om filmen. Gruppen av
barn bakom Rami förändras under tiden filmen spelas upp. Några barn står
bakom honom under en längre stund och är med och diskuterar, andra stannar en kort stund tittar och går sedan.
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Exempel 12 a
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12

Rami
Anna
Rami
Anna
Rami
Anna
Anna
Rami
Rami
Anna
Rami

Vet du att Michael Jackson är inte död?
Va sa:ru?
Vet du att Michael Jackson är inte död?
E: han inte?
>Ska jag visarej videon?<
A:
Hu hu huve:t man det?
>Ja ska se ja ska ba pröva < ((skriver Majckel Jackson i sökfönstret))
Kan du engelska?
M:
((fortsätter skriva is not dead)) ((Filmen kommer upp och startar))

Rami
Anna
Rami
Rami
Rami
Anna

(Ohörbart) Oh oh det finns inget ljud men du kan läsa va
M:
((Barn kommer och pratar ohörbart, Rami svarar))
((Tittar mot mig och pekar mot datorskärmen))
Förstår du?
((Nickar))

12:1

13
14
15
16
17
18

När Rami initierar sin berättelse fångar han min uppmärksamhet med yttrandet: Vet du att Michael Jackson är inte död? (rad 1). Hans kommentar vet
du?, antyder att någonting speciellt har hänt. Jag visar min uppmärksamhet
och förvåning genom att svara Va sa:ru? (rad 2). Rami upprepar: Vet du att
Michael Jackson är inte död? (rad 3). Jag ifrågasätter detta och svarar E:
han inte? (rad 4). Rami svarar med att säga >Ska jag visarej videon?< (rad
5). Jag svarar: Aa:: (rad 6). Hu hu huve:t man det? (rad 7) och ifrågasätter
därmed än en gång Ramis uttalande om att Michael Jackson fortfarande lever. Återigen riktar Rami sin uppmärksamhet mot datorn och säger: >Ja ska
se ja ska ba pröva < (rad 8) och skriver därefter in Majckel Jackson i sökfönstret.
Rami har nu initierat sin berättelse och har min fulla uppmärksamhet.
Goodwin (1990) visar att barn använder berättande för att etablera en viss
social position och organisation i gruppen. Rami etablerar genom aktiviteten
en social kontakt med mig och skapar sig samtidigt en berättarposition. Ochs
och Taylor (1992) samt Goffman (1979/1981) har beskrivit deltagarposition120

er i berättaraktiviteter. Rami positionerar sig som den som initierar och äger
berättelsen och därmed har talutrymme som ger honom möjlighet att uttrycka sin åsikt och att i interaktion med filmen och med åhörare berätta sin
berättelse.
Rami försäkrar sig samtidigt om att jag har de kompetenser som krävs för
att förstå det han är i färd att visa, nämligen filmen om Michael Jackson. På
rad 10 frågar han mig: Kan du engelska? Han väntar, tills jag har svarat jakande på det, med att skriva in resten av texten is not dead (rad 12). Trots att
Rami stavar Michael Jackson fel får han ett antal träffar som gör att han kan
spela upp den film han har planerat att visa mig (rad 12:1). På rad 13 upptäcker han att det inte finns ljud i filmen och säger: Oh oh: det finns inget
ljud, men du kan läsa va? Han kontrollerar om jag förstår filmen genom att
peka på skärmen och fråga: Förstår du? (rad 17).
I exemplet ovan uppvisar Rami ett antal kommunikativa kompetenser genom de frågor han ställer till mig. Han visar att han har kunskap om att filmen som han vill visa för mig innebär att jag måste kunna förstå engelska
och även kunna läsa på engelska, eftersom det inte finns något ljud i klippet.
Han anpassar sina handlingar efter sin kännedom om mina kompetenser
exempelvis när han inväntar mitt jakande svar på frågan om jag kan engelska
(rad 10-12). För att sedan skriva in (på engelska) is not dead (rad 12, 12:1).
Han kontrollerar sedan att jag förstår vad som händer i filmen (rad 17) Förstår du? Detta kan relateras till delar av Buckinghams (2006, s 269) rambegrepp Publik. Rami visar upp att han vet att produktionens målgrupp behöver vissa kompetenser för att kunna tillgodogöra sig innehållet i produktionen på grund av dess utformning. Det leder också till att alla inte kan få
tillträde till innehållet, t.ex. om man inte kan engelska. Buckinghams begrepp publik innehåller, förutom de literacykompetenser Rami visar upp,
kompetenser som omfattar ett kritiskt förhållningssätt till producenten av
produktionen och sig själv som publik. Att förstå att man själv är ett mål för
produktionen och att producenten har en intention med sin produktion och
hur den ska tas emot. Den här typen av kompetens ger Rami inte uttryck för i
samtalet om videoklippet.
En förutsättning för att kunna genomföra de digitala literacyaktiviteter
Rami ägnar sig åt är att han kan hantera datorn, webbläsaren och Youtube,
vilket innebär att han behöver veta var han ska klicka och var han ska skriva
in sökord för att navigera och kunna visa filmen. I exemplet ser vi också att
han, vid varje ifrågasättande av hans utsaga, orienterar sig mot datorn och
vill visa vad som sker på filmen. Filmen blir på så vis till en del av hans
berättelse som stödjer hans berättande och berättar en del av historien. Hur
han argumenterar med stöd i filmen kommer jag att visa i senare exempel.
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Att använda bilder och pekningar som resurs i argumentation
I nästa exempel argumenterar Rami för att Michael Jackson fortfarande lever, vilket han gör med stöd i bilderna i Youtube-klippet och med hjälp av
pekningar på bilderna i Youtube-klippet.
Exempel 12 b
19
20

Rami
Rami

Det här ((pekar på bilden på skärmen)) är Michael Jack
det här är hans syster

19 -20:1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Josef
Rami

Anna
Rami
Anna
Rami
Rami

Var e han?!
Michael Jackson är inte död. Han har gjort sej han har gjort sej till
en tjen
Va sa du (.) Han ha:r
gjort sig till Davey Dave (.) han kommer o komma ut nu (.) hur han
ser ut på riktigt (10) han har gjort- han har gjort sej till en tjen
Va sa du a:tt
Han har gjort sej till en tjen opererat sej
Ja ha::
Det hära är hans släkten (2) och nu han kommer
komma (3) han sitter ↑alltid bre:dvid dom nu. Här ((pekar))

Anna

Hm:

Anna
Rami

31:1

32
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När bilderna blir synliga på skärmen visar Rami med hjälp av både tal och
pekningar vem som är Michael Jackson och vem som är hans syster: Det här
är Michael Jack det här är hans syster (rad 19 - 20).
När Josef frågar: Var e han?! (rad 21) svarar Rami: Michael Jackson är
inte död. Han har gjort sej han har gjort sej till en tjen (rad 22 - 23). Istället
för att svara på Josefs fråga svarar han på vad filmen handlar om och det
syfte han inledningsvis hade när han initierade sin berättelse. Jag hör inte
vad Rami säger och frågar på rad 24: Va ↑sa du (.) Han ha:r. Rami svarar
genast genom att avsluta min påbörjade mening: gjort sig till Davey Dave (.)
han kommer o komma ut nu (.) hur han ser ut på riktigt. (Rad 25-26). Efter
en stunds tystnad fortsätter Rami: Han har gjort- han har gjort sej till en tjen
(rad 26). Jag hör och förstår fortfarande inte vad han säger och frågar: Va sa
du a:tt rad 27). Rami svarar genom att utveckla sitt tidigare yttrande: Han
har gjort sej till en tjen opererat sej (28). Jag förstår nu att han menar att
Michael Jackson har plastikopererat (skönhetsopererat sig) sig och ser nu ut
som någon som heter Davey Dave. Jag svarar: Ja ha:: (rad 29).
Det verkar som att det är viktigt för Rami att få mig att förstå vad det var
han menar eftersom han återkommer med förklaringen igen efter den ganska
långa pausen. Att Michael Jackson hade opererat sig för att se ut som någon
annan är en viktig del i Ramis förklaring till att han nu kunde vara levande
trots att många menar att han är död. Rami presenterar därmed en logisk
förklaring som understryker sanningen i hans påstående att Michael Jackson
är död. Rami fortsätter sedan att peka och beskriva: Det hära är hans släkten
(2) och nu han kommer komma (3) han sitter ↑alltid bre:dvid dom nu. Här
((pekar)) (rad 30-31:1).
Förutom bilden på datorn använder Rami en rad andra multimodala resurser som tal och pekningar, vilka visar var på bilden jag som betraktare skall
titta för att finna Michael Jackson. Han tar också stöd i de retoriska uppmärksamhetsstyrande element i form av röda ringar som finns i bilderna i
filmen. Ringarna i den här bilden omsluter den person som skaparen av filmen menar är Michael Jackson och vill att tittaren ska rikta sin uppmärksamhet mot. I detta exempel ser vi att Rami genom sina pekningar gör mig,
Josef och de andra åskådarna uppmärksamma på detaljer kring berättelsen
om Michael Jackson. Han använder därmed pekningarna till att göra berättelsen mer detaljerad och därmed trovärdig. De kommunikativa resurser som
används i detta exempel är både verbala och ickeverbala handlingar.
I detta exempel är det svårt att göra relevanta kopplingar till de rambegrepp som Buckingham (2006) använder i sin definition av digital literacy,
då dessa kräver att deltagarna intar ett kritiskt förhållningssätt, exempelvis
ifrågasätter avsändarens motiv. Dock ser vi att Rami tolkar och förstår budskapet, vilket kräver viss literacykompetens. Utöver att använda resurser,
som pekningar, lyckas Rami driva sitt argument med hjälp av tidigare kunskaper om att plastikoperationer kan förändra en människas utseende. På så
vis kan han stärka sitt påstående om att Michael Jackson fortfarande är i livet
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som ett rationellt baserat argument, nämligen att Michael Jackson kan vara i
livet utan att det är allmänt känt, eftersom han inte längre kan bli igenkänd.

Att använda detaljer som resurs i argumentation
I nästa exempel fortsätter Rami att argumentera för att Michael Jackson inte
är död. Nu använder han sig av en mer detaljerad berättelse i kombination
med visuella referenser och andra kommunikativa kompetenser som resurs i
sin argumentation.
Exempel 12 c
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Hamid:
Rami:
Hamid:
Rami:
Hamid:
Rami:
Hamid:
Rami:
Hamid:
Rami:
Hamid:
Rami:

Vem e de?
Michael
Ja vet
Har du ↑sett den?
Men han har gjort sig till andra gr – eh –
Han ente död
Jag ↑vet
Dom tog ↑ut han ur ki↑Va?
Dom tog ↑ut han ur kistan såg hur han ser ut
Tog ↑ut ho↑nom? Var tog ut honom dom?
Kolla (.) hur han ser ut
(ohörbar konversation om ett fotbollslag)

Exemplet inleds med att Hamid frågar: Vem e de? Rami svarar: Michael (rad
34). Hamid säger: Jag vet (rad 35). Rami frågar: Har du ↑sett den? (rad 36).
Hamid svarar: Men han har gjort sig till andra gr – eh – (rad 37). Det är
troligt att han syftar på plastikoperationen som tidigare har diskuterats.
Rami säger därefter: Han ente död (rad 38) Hamid svarar snabbt Jag ↑vet
(rad 39), vilket tyder på att han är angelägen om att Rami ska förstå att han
är av samma åsikt som Rami, dvs. att också han tror att Michael Jackson
lever. Rami utvecklar historien genom att presentera flera detaljer för Hamid: Dom tog ↑ut han ur ki- (rad 40). Hamid svarar: ↑Va? (41). Rami upprepar: Dom tog ↑ut han ur kistan såg hur han ser ut (42). Hamid märkbart
förvånad: Tog ↑ut ho↑nom? Var tog ut honom dom?(43). Rami svarar: Kolla
(.) hur han ser ut (44).
Genom att bygga ut berättelsen med fler detaljer, baserade på andra erfarenheter än de som syns på bilderna i filmen, befäster Rami sanningshalten i
historien och gör den därmed mer trovärdig. I detta exempel argumenterar
Rami för sin berättelse, utan att möta något motstånd, då Hamid nu har lierat
sig med Rami och håller med om Ramis ståndpunkt att Michael Jackson
lever. Dock bär Hamids intonation på rad 43 en förvåning och kanske ett
ifrågasättande. Ramis detaljerade berättelse sätter nu fokus på specifika delar
i berättelsen, vilket hans pekningar har som funktion i det tidigare exemplet
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(se ovan ex. 12 b). Det kritiska förhållningssätt som Buckingham (2006)
efterlyser i sin definition av digital literacy återfinns inte här.
I den position som Rami befinner sig i, nämligen att berätta och övertyga
om att Michael Jackson inte är död, blir filmen som han visar viktig för hans
argumentation. Utan filmen hade pojkarna antagligen inte uppehållit sig så
länge vid temat om Michael Jacksons eventuella död. Hamid har också anslutit sig till Ramis berättelse och använder inte några kritiska verktyg för att
ifrågasätta den, vilket blir logiskt i perspektivet av att deras gemensamma
aktivitet handlar om att visa att det filmen berättar är sant.

Att använda filmskaparens bildspråk som resurs
När Jonos i nästa exempel ifrågasätter trovärdigheten i Ramis påstående om
att Michael Jackson lever, blir bilden en viktig kommunikativ resurs i Jonos
argumentation.
Exempel 12 d
46
47
48
49
50

Jonos
Rami

>Vem e ↑de?<
Ere Michael Jackson?
Han har nu opererat sig
(16) ((under tystnad tittar pojkarna vidare på filmen))
((Detta pågår tills en bild med en överstruken man visas.))

Jonos
Rami
Hamid
Rami

>De e inte alls Michael Jackson<
>Ok Kolla ba kolla:< ((viftar med handen mot skärmen))
Det är visst Michael Jackson
Här (2) ((pekar på skärmen))Hä:ra (1) här samma hak- nu dom

50:1

51
52
53
54
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54:1

55
56
57

Rami

kommer visa hak↑e:r, Michael Jackson har en haker (.) samma.
Den hä:ra ((pekar på sin överläpp och sedan på skärmen igen))
Michael Jackson har en samma (1) öron Ma-

Jonos fråga: >Vem e ↑de? < Ere Michael Jackson? (rad 46-47) besvaras av
Rami med: Han har nu opererat sig (rad 48), till skillnad från i det tidigare
exemplet 1c där Rami bara svarar med Michael, när han får frågan om vem
filmen handlar om. Här svarar han inte bara ”Ja” när Jonos undrar om det är
Michael Jackson (rad 47), utan han svarar istället med att använda samma
förklaring som tidigare och med att ge ytterligare detaljer om historien om
Michael Jackson.
Pojkarna tittar vidare på filmen under tystnad under 16 sekunder. En bild
på en man som är överkryssad med ett rött kryss visas. Omedelbart säger
Jonos: >De e inte alls Michael Jackson< (rad 51). Det är sannolikt att han
läser bilden med det överkryssade ansiktet som att den inte visar Michael
Jackson (vilket också framgår av texten i filmen). Här visar Jonos upp kompetens i att tolka bilden. Han visar dock inte upp den typen av kritiskt förhållningssätt till produktionen som Buckingham (2006) diskuterar i sin definition av digital literacy. Jonos har alltså inte ett kritiskt förhållningssätt till
innehåll och avsikter med produktionen. Han sätter istället sin tilltro till
Youtube-klippet.
Jonos uppmärksammande av den överkryssade bilden blir tillsammans
med hans yttrande: >De e inte alls Michael Jackson< (rad 51) till ett ifrågasättande av Ramis berättelse. Rami svarar: >Ok Kolla ba kolla:< (rad 52)
och viftar med handen mot skärmen som för att visa de andra deltagarna att
det snart kommer någonting som han vill att de ska titta på och som stödjer
hans resonemang (rad 52). Han väntar med att peka tills bilden kommer fram
på skärmen och säger samtidigt som han pekar på skärmen (rad 54 - 57): Här
(2) ((pekar på skärmen)) Hä:ra (1) här samma hak- nu dom kommer visa
hak↑e:r, Michael Jackson har en haker (.) samma. Den hä:ra Michael Jackson har en samma (1) öron Ma-. Han uppvisar därmed en form av timing
(se Cowley 2011; Goodwin 2000; Saville-Troike, 2003). I hans yttranden
stödjer bilderna, hans pekningar och tal varandra. Han försöker bevisa sin
ståndpunkt genom att både berätta med tal och visa med pekningar att hakan
och öronen på de ansikten som visas på bilderna är identiska med Michael
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Jacksons. Han utvecklar, förstärker och gör dessutom sina argument mer
trovärdiga genom att göra dem mer detaljerade med hjälp av både bilder,
gester och tal. Han leder genom sin multimodalt organiserade interaktion
också uppmärksamheten mot bildskärmen och behöver därigenom inte helt
ensam stå för berättelsen, vilket skulle kunna liknas vid det Potter (1996) och
Potter och Edwards (1992, s. 158) kallar ”the dilemma of stake”. Vilket i det
aktuella fallet skulle kunna betyda att han inte personligen behöver stå för
den åsikt han försöker föra fram. Han behöver därmed inte heller misstänkas
för att kunna vinna någonting på att få de andra att tro på berättelsen om
Michael Jackson, eftersom det inte är han själv som har producerat filmen.
Därmed finns det någon annan som kan ses som den som i själva verket argumenterar för att Michael Jackson lever och som därmed får bära en del av
ansvaret för berättelsen och de ståndpunkter som Rami intar.

Att använda den egna kroppen som resurs i argumentation
Ytterligare en pojke i publiken, Farhad, riktar sin uppmärksamhet mot vad
som händer i Youtube-klippet som visas på skärmen. Genom att göra en
jämförelse mellan bilder och vägleda och förklara genom gester och relatera
till sitt eget ansikte med hjälp av pekningar fortsätter Rami att argumentera
för sin berättelse.
Exempel 12 e
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Farhad
Rami

Vem e det där?
Michael ((pekar på bilden på skärmen)) På gud de e Michael där.
((pekar på bilden på skärmen)) Kolla (.)sen dom kommer vi:sa
näsan den där (.)han ((pekar omväxlande på sin näsa och på bilden
på skärmen)) har näsa som Michael Jacksons näsa. Den här (pekar
på sitt ansikte) är som Michael Jackson allt dom kommer visa nu
(37)(( Rami tittar vidare på filmen under tystnad))
De e Michael (4) Haken ((pekar på hakan på den påstådde MJ)) (4)
((pekar på skärmen, först en på en gammal bild av Michael Jackson
och sedan på en bild av den påstådde och bild på gamla Michael
Jackson igen))

65-68:
1-3
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Den återkommande proceduren att svara på vem personen är på bilden upprepas när Farhad (rad 58) frågar: Vem e det där?. Vi kan se att Rami förstärker sin verbala framställning denna gång genom att säga: Michael. På gud de
e Michael där (rad 59). Genom att hänvisa till gud understryker han trovärdigheten i sin berättelse. Han fortsätter vidare sin framställning genom att
omväxlande peka på de olika delarna i sitt eget ansikte och på skärmen för
att sedan övergå till att peka omväxlande på två bilder (rad 65-68:1-3), en
som föreställer Jackson före hans död och en som visar den som enligt filmen är den nu levande Jackson. Dessa pekningar uppmanar till jämförelse av
bilderna. Han riktar uppmärksamheten först mot den ena och sedan mot den
andra bilden.
Charles Goodwin (2003) som studerat hur pekningar används i interaktion
menar att pekningar är en situerad aktivitet som sker i ett sammanhang där
någon deltagare etablerar gemensamt fokus för uppmärksamhet. Pekningen
är meningsbärande så till vida att den interagerar med de andra uttryck som
används i sammanhanget. I exemplet ovan använder Rami pekningarna för
att få de andra deltagarna att rikta sin uppmärksamhet mot datorskärmen, där
de bilder visas som han använder som bevis för att hävda att hans berättelse
är trovärdig. Rami använder också pekningarna för att betona vilka delar av
ansiktet som är viktiga att uppmärksamma genom att han alternerar mellan
att peka mot t.ex. sin egen haka och att peka mot skärmen. Han använder
därmed också sitt eget ansikte som resurs för att visa upp och övertyga de
andra. På skärmen visas bilder av Michael Jackson med inringad haka. Inringningen av hakan, som producenten av filmen har gjort är liksom pekningen ett sätt att skapa en gemensamt riktad uppmärksamhet. Rami i sin tur
använder tal och gester tillsammans med bilder i filmen för att argumentera
för sin ståndpunkt om att Michael Jackson lever, men han knyter aldrig an
till texten som filmen visar.

Att underminera trovärdighet med hänvisning till bristande
literacykompetenser
Hänvisning till bristande literacykompetenser är ibland ett sätt att underminera varandras trovärdighet som förekommer bland pojkarna i studien. I
exemplet nedan ser vi hur Farhad sträcker fram sin hand och uppmärksammar Ramis felstavning ”Majckel Jackson”.
Exempel 12 f
69
70
71
72
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Farhad:
Farhad:
Flera:

(11)
Kante stahvah ((pekar med handen mot skärmen ))
(han syftar på Ramis stavning av Majckel Jackson i sökfältet)
((skrattar och fnissar))

Efter en 11 sekunder lång paus sträcker plötsligt Farhad fram sin hand och
säger: Kante stahvah (rad 70). Detta kan ses som ett sätt att förlöjliga Rami
och få Rami att framstå som inkompetent när det gäller att stava och på så
vis underminera hans argument. Farhad får med sig merparten av barnen
som står runtomkring datorn som alla skrattar och fnissar. Evaldsson (2005)
visar i sin studie hur skratt kan stärka relationen mellan deltagarna och samtidigt förstärka förolämpningen av någon annan. Det visar också på risker
med webbsökningar som sker i grupp. Genom att Ramis sökord blir publika i
det aktuella exemplet och finns kvar på skärmen hela tiden ligger, också
felstavningen kvar. Det innebär att det under hela aktiviteten finns möjlighet
för de andra barnen att använda felstavningen som resurs för att underminera
Ramis trovärdighet. Som framgår i analysen av exempel 12f utgör exemplet
en vändpunkt i hela argumentationen. Ramis meningsmotståndare har nu
tillsammans blivit starka och i fortsättningen yttrar sig Rami i mindre utsträckning.

Berättelsen ifrågasätts gradvis i kamratgruppen
Med stöd av kamratgruppen som genom fnissandet i föregående exempel
underminerar Ramis trovärdighet, kan Ibra nu bygga vidare på tvivlet som
gruppen visar och göra ett öppet och tydligt ifrågasättande i form av en
fråga. I exemplet bryter Ibra igenom fnisset från pojkarna runt omkring honom och initierar med stark röst en fortsatt diskussion om Ramis tolkning av
filmen.
Exempel 12 g
73
74
75
76
77
78
79

Ibra:
Rami:
Ibra:
Farhad:
Ibra:
Hamid:
Ibra:

Eh TROR DU HAN ÄR INTE DÖD?
< Han e inte ens död.>
Jag trodde [också[Han e – han e död ja:o
Han är död
Han ä::r inte ja: o::
Jag trodde också han var inte död men han är

I detta exempel kan vi se att pojkarnas sätt att argumentera skiljer sig åt och
att argumenten är uppbyggda på olika sätt. Exemplet inleds med en rad korta
uttalanden (rad 73-77) i vilka alla deltagare argumenterar för sin ståndpunkt.
Först säger Ibra: Eh TROR DU HAN ÄR INTE DÖD? (rad 73) därefter Rami:
Han e inte ens död. (rad 76) och sen Ibra: Jag trodde också (rad 75). Ibra
öppnar genom sitt uttalande för ett ifrågasättande av Ramis berättelse. När
Farhad därefter lierar sig med Ibra: Han e död jao (rad 76), upprepar Ibra att:
Han är död (rad 79), vilket motsägs av Hamid: Han är::: inte ja:o:: (rad 78).
Hamid lierar sig härmed med Rami. Uttalanden om att Michael Jackson är
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död upprepas vid många tillfällen i det relativt korta exemplet ovan. Farhad
har rekryterat Ibra till sin sida (de som inte tror att Michael Jackson lever)
och därmed får Rami svårt att upprätthålla sin berättelses trovärdighet trots
Hamids stöd. Exemplet utgör tillsammans med exempel 12 h en del av ett
resonemang om retoriska verktyg i argumentation som diskuteras senare i
kapitlet. Diskussionen om filmen avbryts av diskussioner om annat i lokalen
och frågor om varför jag filmar men återupptas snabbt igen och stödet för
Ramis berättelse har nu minskat ännu mer.

Att försvara motargument med hjälp av en detaljerad berättelse
I exemplet nedan förstärks argumenten från Ibra och Farhad mot Ramis berättelse. Trots Ramis upprepade försök att med hjälp av pekningar, detaljerade berättelser och andra resurser stärka sina argument, får de andra pojkarna övertag genom att de är fler. Ibra tar nu över och lyckas överbevisa Rami
om att Michael Jackson är död genom att bidra med ytterligare detaljer (rad
91-95).
Exempel 12 h
80
81

Flera
Farhad

Han e död. Han e död. Han e död jag vet.
Han e dö:::d helvete:::

82
Rami
82 – 85:1-2

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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Daniel
Rami
Daniel
Rami
Ibra

Daniel

((Rami pekar på en bild av Jacksons ansikte med en påstådd nu
levande Jackson han pekar fram och tillbaka mellan ansiktena
på bilden två gånger.))
Var e han?
Rami pekar på en bild av en stor publik
Vad gör han där?
Han sitter där i publiken och kollar, han är alltid med dem, var dom
går men dom vet inte
Dom ha::r, dom har kollat i kistan. Han är inne ändå. Jag trodde
också han var död (.) men han e (.) jag (2) först han var inte död,
men jag tro (2) a:: men på gud jag trodde inte heller. I Aftonbladet
det stog han var inte dö::d, sen man ser det han e död. Han ↑e död.
Låt han vara.
((Rami fortsätter att peka på bilderna))
Vad e det där?

98
99

Ibra
Rami

Hur kan man tro att han lever
((Ramis telefon ringer. Han går och tar samtalet))

Rami fortsätter att bygga upp sin argumentation med stöd i bilder och andra
multimodala resurser som att peka och tala utifrån dem. Rami svarar på påståenden och frågor genom att peka och med förstärkande ord understryker
han sin ståndpunkt. Exempelvis säger Farhad: Han e dö:::d helvete::: (rad
81). Rami svarar genom att peka på bilderna på skärmen (rad 88). Ibra refererar istället till sina tidigare erfarenheter och använder dessa erfarenheter
som resurs för att bygga upp en motsatt argumentation genom att upprepade
gånger börja med att säga att han tidigare trodde på det själv (rad 91, 93).
Hans upprepade yttrande jag trodde också signalerar att han själv när han
kunde mindre eller var yngre trodde han likadant, vilket ger honom en möjlighet att liera sig med Rami, men samtidigt avfärda hans berättelse. En annan tolkning är att detta handlar om Potters (1996) ”dilemma of stake”, dvs.
att Ibra på så sätt försöker att undvika att bli misstänkt för att vinna någonting på att få rätt i argumentationen. Ibra hänvisar också till en annan i sammanhanget oberoende nyhetskälla, Aftonbladet, där det sägs att Michael
Jackson lever (rad 93). Det innebär inte att endast Ibra lierar sig med Rami,
eftersom Ibra tidigt har sagt att Jackson är död (rad 92). Ibra uttrycker vid
flera tillfällen att han tidigare trodde att Jackson levde, vilket Rami tror nu
och trappar nu upp sin argumentation genom att leverera ytterligare argument för sin motsatta ståndpunkt: Dom ha::r, dom har kollat i kistan. Han är
inne ändå (rad 91). Han försäkrar återigen att han också trodde som Rami
tidigare. Rami fortsätter dock att peka på bilderna (rad 98). Slutligen formulerar Ibra sin ståndpunkt genom att indirekt ifrågasätta Rami: Hur kan man
tro att han lever?! (rad 98).
Ramis kommunikativa kompetenser synliggörs när han med stöd i bilderna argumenterar verbalt och med gester för sin ståndpunkt och använder
bilderna som bevismaterial. Med pekningarna hjälper Rami de andra deltagarna att orientera sig mot en viss del i de bilder som visas i filmen och styr
deras blickar till de bildelement som hans bevisföring består av. Hans argumentation och bevisföring består alltså i hög utsträckning av ickeverbala
resurser, så som pekningar och användning av bilder som argument vilka
kombineras med erfarenheter och kompetenser från andra sammanhang.
Ibra som i hög utsträckning använder talet i sin argumentation och bevisföring utnyttjar delvis en struktur som liknar dispositionen i ett klassiskt
retoriskt tal (se Hellspong, 1992): Han inleder med att väcka publikens intresse och välvilja: Eh TROR DU HAN ÄR INTE DÖD? (rad 73 ex.12 g) Jag
trodde [också-(rad 75 ex. 12 g). Han visar med sina kommentarer att han
förstår Ramis åsikt, men att han inte håller med. I inledningen följs presentation av huvudtanken, dvs. hans ståndpunkt: Han är död (rad 77 ex. 12 g).
Han går vidare med sin argumentation genom att redogöra för detaljer som
från händelser som stärker hans argument på rad 91- 94: Dom ha::r, dom har
131

kollat i kistan. Han är inne ändå. Jag trodde också han var död (.) men han
e (.) jag (2) först han var inte död, men jag tro (.) a: men på gud jag trodde
inte heller. I Aftonbladet det stog han var inte dö:::d, sen man ser det han e
död. Han e död. Låt han vara (rad 94-95). Han avslutar därefter med att
ifrågasätta Ramis ståndpunkter: Hur kan man tro att han lever? (rad 98).

Reflektioner om avsändarens avsikter med produktionen
Ibras uttalande på rad 94 - 97 tyder på ett kritiskt förhållningssätt till medier
i stort och till den här produktionen mer specifikt. Han förhåller sig också
kritiskt till både Aftonbladets uppgifter och Youtube-klippets budskap. Ibra
visar med detta att han vet att det finns en producent som har en intention
med produktionen. Hans förhållningssätt har paralleller med Buckinghams
rambegrepp Publik (2006, s. 268) som innefattar just den här typen av digitala literacykompetenser, vilket handlar om att förstå att det finns en avsändare och att man själv befinner sig i en position som publik.
Pojkarna börjar prata om annat en stund för att sedan återvända till filmen
om Michael Jackson. Ibra fortsätter till slutet av sekvensen att försvara sin
ståndpunkt som nu ställs i kontrast till Ramis berättelse. Han gör det med
stöd i de motiv en avsändare kan tänkas ha och med en detaljerad motberättelse som innehåller andra aspekter än de som Rami lyfter fram i sin
berättelse.
Exempel 12 i
100
101
102
103
104

Ibra
Ibra
Anna
Ibra

dom vill bara ha pengar, dom vill bara ha pengar (2)
av det här s´att folk ska tro
hm
Titta hur många som i Amerika har tittat till o me ambulansen ha
tittat. Dom har tagit ut han, eh: (.) lever han

Ibra fortsätter ända till slutet av sekvensen med försöka att bevisa sin huvudtanke om att det finns ekonomiska motiv i bakgrunden: dom vill bara ha
pengar, dom vill bara ha pengar (2) dom vill bara ha pengar av det här s´att
folk ska tro (rad 100-101). Han övergår därefter till att referera till hur stor
publiken för Youtube-klippet är. Titta hur många som i Amerika har tittat till
o me ambulansen ha tittat. Dom har tagit ut han, eh: (.) lever han? (rad 103104).
Ibra visar genom sin muntliga argumentation upp sina digitala literacies,
exempelvis ifrågasätter han filmens skapares motiv på rad 100-101, vilket
visar att Ibra tror sig veta att det kan finnas ett andra bakomliggande motiv
än dem som uttrycks i filmen om Michael Jackson. Det i sin tur innebär att
han använder vissa former av digitala literacykompetenser som omfattas av
vad Buckingham tar upp i beskrivningen av rambegreppet publik (2006, s.
267). Ibra visar också att han har kunskap om att producenten av filmen, kan
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ha ekonomiska och kommersiella motiv, någonting som Buckingham sorterar in under rambegreppet Produktion med följande beskrivning.
Literacy also involves understanding who is communicating to whom and
why. In the context of digital media young people need to be aware of the
growing importance of commercial influences- particularly as these are often
invisible to the user. (2006, s. 268)

På rad 113 visar Ibra också upp att han vet att producenten kan ha för avsikt
att påverka och manipulera sin publik, vilket han visar när talar om att han
tror att producenten gör någonting s’att folk ska tro (rad 101).

Sammanfattning av pojkarnas granskning
I de analyserade exemplen kan vi se hur pojkarna som deltar i de digitala
aktiviteter som pågår kring datorn visar upp ett antal digitala literacykompetenser som de använder för olika praktiska syften. Rami visar upp sin kompetens i att använda datorn och navigera på internet när han söker upp klippet som han vill visa mig och kontrollerar dessutom att jag har de literacykompetenser som krävs för att förstå det som han vill visa. Ramis digitala
literacykompetenser hjälper honom hitta och visa Youtube-klippet om Michael Jackson, nämligen att kunna hantera datorn, webbläsaren och Youtube.
De kommunikativa kompetenserna innefattar mer i detalj att han vet var han
ska skriva in URL:en och sökord och var han ska klicka för att sökningen
ska lyckas. Han vet också hur han ska använda de hjälpfunktioner som tillhandahålls i webbläsaren och hur han styr datormusen och pekaren.
Vidare blir Ramis kommunikativa kompetens synlig genom att han initierar en berättelse, som fångar lyssnarens (min) uppmärksamhet och påbörjar
berättandet. Genom detta skapas både en social relation och en position i
vilken han själv har talutrymme. Inför berättandet av historien uppvisar han
också en kunskap om vilka typer av kommunikativa kompetenser som är
avgörande för att lyssnaren ska förstå berättelsen och anpassar därmed utformningen av sin berättelse därefter.
Ett fenomen som är återkommande i flera av exemplen är nyttjandet av
bilder och pekningar som resurs i barnens argumentation och bevisförning.
Barnen som sitter vid datorn använder, tal, gester och digitalt medierat
material för att argumentera och föra sina utsagor i bevis. Med gester styr
Rami de andra deltagarnas uppmärksamhet (Jfr Goodwin, 2003) till specifika delar av bilderna för att stärka argumenten för berättelsens trovärdighet,
vilken även understryks av de inringade delarna av ansiktena som visas i
filmen. Barnen använder också upprepningar, förlöjliganden och återanvänder andras ord i argumentationen med andra barn och använder sig av volym, intonation och tonläge som resurser i argumentationen för att stärka
sina yttranden (jfr Evaldsson, 2005; Goodwin & Goodwin, 1990).
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Det blir också synligt att deltagarna kommunicerar på olika sätt: Rami
kommunicerar i högre utsträckning via ickeverbala modaliteter som gester,
pekningar och bilder. Ibra använder talet mer och använder sig inte i samma
utsträckning av bilderna för att leda sin ståndpunkt i bevis. Han lämnar ofta
den direkta anknytningen, som pekningar och hänvisningar till filmen i sina
resonemang kring trovärdighet. Därmed blir hans argument mer abstrakta
och av mer generell karaktär. Han använder dessutom tidigare erfarenheter
och information från andra källor för att bevisa sin ståndpunkt exempelvis
refererar han till Aftonbladet. Han hänvisar också till bakomliggande syften
som att producenten skulle kunna tjäna pengar på Youtube-klippet genom att
få många människor att titta på det.
I exemplen framgår att Ramis sätt att svara på frågor där andra barn frågar
vem personen är (på bilderna) och var han (Michael Jackson) är, accelererar
och besvaras mer bestämt och övertygande genom hela exempel 12e. I exempel 12f undermineras hans trovärdighet när Farhad kommenterar Ramis
stavning och på så vis får med sig de andra pojkarna som skrattar och fnissar
åt stavfelet. När han senare i exempel 12h får frågan: Var e han? Svarar
Rami genom att peka tyst på en bild som består av en publik där Michael
Jackson antas sitta. I den följande interaktionen svarar Rami bara fåordigt
och med pekningar.
Jag visar nedan hur frågor som ställs av pojkarna som står omkring Rami
besvaras på olika sätt av Rami i de olika exemplen. Det blir här synligt hur
Ramis sätt att svara på frågorna gradvis förändras under tiden som samtalet
framskrider.
Exempel 12 b:
21
22
23

Josef
Rami

Var e han?!
Michael Jackson är inte död. Han har gjort sej han har gjort
sej till en tjen

Exempel 12 c:
33
34

Hamid
Rami

Vem e de?
Michael Jackson

Exempel 12 d:
46
47

Jonos
Rami

>Vem e ↑de?< Ere Michael Jackson?
Han har nu opererat sig

Exempel 12 e
58
59
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Farhad
Rami

Vem e det där?
Michael. ((pekar på bilden på skärmen)) På gud de e Michael där.

Exempel 12 h
86
87

Daniel
Rami

Var e han?
((Rami pekar på en bild av en stor publik))

Bara vid ett tillfälle (exempel 12 c) väljer Rami att svara: Michael Jackson
(rad 34) på frågan om vem det är och vid ett tillfälle (exempel 12 h) svarar
han genom att bara peka på var Michael Jackson är i bild på frågan om var
han är. På Josefs fråga: Var e han?! (exempel 12 b) svarar Rami: Michael
Jackson är inte död. Han har gjort sej han har gjort sej till en tjen (rad 2223). Han svarar därmed inte på den frågan som egentligen ställs om huruvida
Michael Jackson lever utan använder istället frågan för att referera till att
Michael Jackson inte är död, vilket är kärnan i hans berättelse. Han lägger
också till förklaringen att Michael Jackson har plastikopererat sig (se exempel 12 b), en förklaring till att han lever, men att han är svår att känna igen
och att inte så många känner till det. Han använder således frågan till att
leverera ett motargument istället för att svara på den fråga som Josef ställer.
I exempel 12 d ställer Jonos frågan: >Vem e ↑de?< Ere Michael Jackson?
(rad 33). Rami svarar återigen med ett motargument som visar hans ståndpunkt. Han hade kunnat svara bara ”Ja”, men han väljer att utveckla sitt svar
(rad 47) Han har nu opererat sig. När Farhad sedan frågar: Vem e det där?
(rad 58) lägger Rami till en kraftig förstärkning i sitt svar: (rad 59) Michael.
((pekar på bilden på skärmen)) På gud de e Michael där.
De olika sätten som Rami besvarar frågorna på kan ses som ett tecken på
att de frågor som ställs skapar ett intresse för Ramis ståndpunkt, men också
som att han uppfattar frågorna som ett ifrågasättande. Rami tvingas med
frågornas hjälp att utveckla sina argument när han blir ifrågasatt av pojkarna
runt omkring honom. Det innebär i sin tur att pojkarna i interaktion med
varandra utvecklar sin granskning av filmen. Granskningen som genomförs i
interaktion blir på så vis mer träffsäker och mångfasetterad av de frågor som
ställs av de andra än om Rami hade genomfört granskningen ensam. Därför
är det också logiskt att de mest avancerade uttrycken för digital literacy
också växer fram i slutet av sekvensen i exempel 12 (som till exempel i 12 i)
då pojkarna har haft tid och möjlighet att diskutera sig fram till mer kraftfulla argument, vilket kräver att de samarbetar. De etablerar på så sätt gemensamt metoder för att granska filmens äkthet.
Ibra visar i sin argumentation upp andra former av kommunikativa kompetenser när han i kontrast till Rami kommenterar att filmens skapare har
vissa intentioner (jfr Buckingham, 2006, s. 268 ). Med sin argumentation
visar Ibra på att det finns en producent som har ett syfte med produktionen
och att han själv och andra kan bli lurade om de inte förhåller sig kritiskt till
tanken bakom medieproduktionen. Flera av barnen runt om Rami visar sig
också öppet kritiska till sanningshalten i medieproduktionen.
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Flickornas granskning av hästhoppning på nätet
I följande avsnitt analyseras hur flickorna granskar för dem vardagliga mediehändelser genom sitt samspel framför datorn hemma hos en av flickorna,
Camilla. Det visar sig under mina fältstudier att flickorna liksom pojkarna
brukar ägna sig åt att även granska de digitala medier som de dagligen använder, pratar om och tittar på. Till skillnad från pojkarna, som ägnar mycket
tid åt fotboll är flickorna som framgått, intresserade av hästar och ridsport.
Flickornas intresse av hästar och ridsport är länkade till deras praktiska erfarenheter av att rida och att tillbringa en stor del av sin fritid med hästar i
stallet. Intresset för hästar genomsyrar också en stor del av flickornas val av
digitala literacyaktiviteter och deras samtal vid datorn.
I det här avsnittet analyserar jag en sekvens bestående av tre exempel (13
a-c), där jag är intresserad av hur flickorna liksom pojkarna granskar videoklipp på Youtube. Jag analyserar också ytterligare två exempel där flickorna kommenterar en hemsida som tillhör en ridsportbutik (exempel 14).
Fokus riktas i samtliga exempel mot flickornas digitala literacykompetenser.
Exemplen undersöks med utgångspunkt i följande frågor: På vilket sätt
förhåller sig flickorna kritiskt till digitala produktioner? Vilka former av
literacykompetenser visar flickorna?

Att etablera hästhoppning som gemensamt intresse
Vi har suttit vid datorn i ungefär 50 minuter när exempel 13 a börjar. Flickorna har under de 50 minutrarna bl. a kollat sin e-post och Facebook och
tittat på ett avsnitt av TV-programmet Ponnyakuten på Svt-play. När vi ska
avsluta för den här gången och jag ska stänga av kameran, tar Linda upp sin
mobiltelefon. På mobiltelefonens skärm finns en bild av en häst som hoppar
högt över ett hinder och hon berättar att den kommer från Youtube. Camilla
blir intresserad av att se Youtube-filmen som bilden är hämtad från och frågar vad Linda sökt på för att hitta just det klippet. Linda svarar: Crazy horses
jumping eller nåt sånt. Camilla söker upp klippet på Youtube och flickorna
tittar tillsammans på det. Redan här visar flickorna att de har kunskap om
hur de kan söka upp klippet på internet.
Youtube-filmen ”Crazy horses jumping” består av en räcka av hopredigerade korta filmklipp som föreställer hästar som med eller utan ryttare hoppar
över hinder. Flera av klippen visar hästar som hoppar över mycket höga
hinder. Några av klippen är manipulerade. Det visar sig till exempel genom
att rörelserna går i slow motion eller att en rörelse repeteras på ett sätt som
inte är möjligt i verkligheten, exempelvis att en häst i ett klipp åker fram och
tillbaka över hindret i takt med bakgrundsljudet i filmen.
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Exempel 13 a
1

Datorn

((en bild av en häst som löshoppar.29 Bakgrundsmusik))

1:1-5

2

((tre ekipage efter varandra hoppar över hinder))

3

Linda

Visst e re ganska högt

4

Camilla

De e inte alltid samma häst (.) eller de e (4) (ohb)

5

Camilla

Hästar som hoppar ovanligt högt

6

Anna

Mm

7

Linda

°Å långt°

8

Camilla

Mm:

9

Camilla

Fast e- eller den bästa e: ((går tillbaka till den första hästen i filmen

10

genom att dra tillbaka tidslinjen under filmen))

När flickorna börjar titta på filmen etablerar Linda (som hade bilden på den
hoppande hästen i sin mobiltelefon) hästhoppning som ett gemensamt intresse genom att hon säger: Visst e re ganska högt (rad 3). Därmed skapas ett
perspektiv där det är någonting speciellt med hästens hopp. Genom ordet
visst i yttrandet visar hon att hon räknar med ett medhåll och behandlar därmed sin bedömning av höjden som en del av en gemensam förståelse och
erfarenhet av hästar och hästhoppning. Camilla jämför de olika hästarna och
konstaterar att det inte är samma häst i varje klipp i filmen de tittar på. Hon
förstärker sedan bilden av att det är någonting spektakulärt som händer i
filmen genom att säga: Hästar som hoppar ovanligt högt (rad 5). Linda bygger på Camillas uttalande med att lägga till: °Å långt° (rad 7). Genom att
berätta att hästarna hoppar ovanligt högt visar Camilla och Linda att de har
erfarenheter av hur högt hästar vanligtvis brukar hoppa eftersom de kan
identifiera ett ovanligt högt hopp. Deras egna erfarenheter av hästar och
ridsport som de båda har som fritidsintresse kommer nu till uttryck genom
deras gemensamma granskning av filmen av hästhoppning på nätet. I slutet
av detta exempel visar Camilla återigen upp sin fascination över den första
hästens hopp genom att säga: Fast e- eller den bästa e: (rad 9) och orienterar
sig åter mot klippet med den första hästen genom att dra tillbaka tidslinjen
(timeline) och återvända till den första delen av filmen där just den hästen
visas. Genom sitt yttrande och sin repetition av orientering mot den första
29

Löshoppning innebär att hästen hoppar över hinder utan ryttare.
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hästen förstärker hon ytterligare bilden av att en speciell och fascinerande
händelse utspelar sig i filmen. Hon visar också att hon genom att dra i tidslinjen kan styra produktionen och därmed manipulera uppspelningen av
filmsekvensen i tid. Buckingham (2006) menar att digital literacy delvis
handlar om ha kompetenser som innefattar att kunna ifrågasätta samt ha ett
kritiskt förhållningssätt till olika typer av medieproduktioner på olika plan.
Man behöver kunna känna igen genrer och veta vad de innebär och ha kunskap om sin position som publik. I det första exemplet visar flickorna upp
hur de hanterar frågor om äkthet.
Efter att flickorna genom sitt samtal om hästhoppning har etablerat hästhoppning som gemensamt intresse och genom att kommentera det uppseendeväckande i hästens höga hopp, visar de upp att de har ingående kompetenser om hästhoppning. Därefter fortsätter flickorna att tillsammans granska
och ifrågasätta äktheten i innehållet i filmen. Efter rad 25-28 avbryts samtalet av en telefonsignal, men samtalet om filmklippet återupptas snabbt.

Att använda tidigare erfarenheter för att granska en film med
hästhoppning
I nästa exempel vill jag visa hur flickorna använder sina erfarenheter tillsammans då de granskar hästhoppningen i Youtube-filmen. Camilla har nu
dragit tillbaka filmens tidslinje till klippet med den första hästen som hoppar
väldigt högt utan ryttare. Filmen startar om:
Exempel 13 b
11

Alla tre

12

((Tittar på filmsekvensen med den första hästen i filmen
som hoppar oerhört högt))

13

Camilla:

Det känns lite overkligt men h:m ((skrattar till))

14

Anna:

H:m

15

Camilla:

D ser ↑ut o va äkta

16

Anna:

Mm:

I exemplet tittar Camilla och Linda återigen på klippet med den första hästen
som hoppar högt över ett hinder utan ryttare. Camilla visar i sin kommentar
av bildsekvensen upp en osäkerhet kring om det som bilderna visar stämmer
överens med hennes tidigare erfarenheter genom att säga: Det känns lite
overkligt men h:m. (rad 13). Hon visar därmed upp att har ett kritiskt förhållningssätt till det hon ser i filmen. Genom att påpeka att filmsekvensen som
hon nu ser för andra gången ”känns overklig” öppnar hon för en diskussion
om trovärdigheten i filmens innehåll och uttalandet blir därmed en resurs för
att prata om filmens äkthet. Hennes yttrande bör förstås mot bakgrund av att
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hon har tidigare erfarenhet av hästhoppning. I nästa uttalande fortsätter hon
att inta en försiktig hållning. Men hon uttrycker ändå att hon uppfattar det
som att hästen hoppar ovanligt högt och att innehållet ”ser ut” att vara autentiskt: De ser ↑ut o va äkta (rad 15). Camillas osäkerhet inför äktheten i filmen kan förutom att hon tycker att hästen hoppar uppseendeväckande högt
också tolkas som en reaktion på själva produktionen dvs. att filmen är manipulerad på olika sätt: Filmklippet går delvis i slowmotion och bilden är lite
hopklämd på bredden och har delvis modifierade färger. Dessutom kommer
vissa sekvenser i repriser av hoppen i ett högt tempo, vilket innebär att filmen de facto är synligt manipulerad. Det innebär dock inte att det hopp hästen gör måste vara lägre än det ser ut på filmen. Camilla har i detta exempel
gjort det möjligt att diskutera trovärdigheten i filmen genom att ifrågasätta
just filmens äkthet. Men hon hävdar fortfarande ändå att filmen ser ut att
vara äkta. Ifrågasättandet av äkthet kan ses som ett kritiskt förhållningssätt
till produktionen (jfr Buckingham 2006).

Att granska olika innehållsliga aspekter i en hästhoppningsfilm
I nästa exempel fortsätter flickorna att granska olika aspekter av innehållet i
filmen samt förstärker den spektakulära delen i hoppningen i inledningen till
filmen som ett sätt att ifrågasätta äktheten.
Exempel 13 c
17

Alla

((tittar på klipp med olika ekipage som hoppar över hinder))

18

Linda

Det där flyger också verkligen

19

Camilla

Hur tusan hoppar man utan hjälm och väst (2.5) eller man kan

17:1-3

20
21
22

ju men
Alla

((Tittar på ett ekipage som i klippet hoppar en kombination av
hinder på rad))

139

22:1-4

23

Linda

Den hoppar ganska lå:gt (1) eller väldigt [lågt

24

Camilla

25

Camilla

Ah (3) sen är det bara en massa hästar som hoppar

26

Linda

Men det är ju helt sju::kt högt den där första hästen hoppar

[m:

25

(.) kolla dä:r e den ((pekar på en ikon som representerar

26

en annan film med klippet med den första hästen))

Linda fortsätter att kommentera hoppningen också när de andra hästarna (nu
med ryttare) hoppar: Det där flyger också verkligen (rad 18). Camilla har
däremot övergått till att titta på ryttarna som rider hästarna i de olika sekvenserna. Hon identifierar en ryttare som rider utan hjälm och utan säkerhetsväst
samt att de hoppar över ganska höga hinder. Hon använder därmed sina erfarenheter från ridning ur ett svenskt ridskoleperspektiv och ridning i Sverige i
allmänhet för att granska innehållet i filmen: Hur tusan hoppar man utan
hjälm och väst (2.5) eller man kan ju men (rad 19-20). Att rida med hjälm är
på en svensk ridskola en viktig regel, där ridning utan hjälm är ett allvarligt
normbrott. Det är dessutom önskvärt att ridskoleelever bär skyddsväst vid
hoppning. De flesta ridanläggningar har förbud mot uppsittning på häst utan
hjälm.30 Linda fortsätter att ha fokus på hästarnas språng och jämför de olika
hoppen som hästarna gör: Den hoppar ganska lå:gt eller väldigt lågt (22:123). Camilla håller med: M: (rad 24). På datorskärmen visas ekipage efter
ekipage som hoppar över olika typer av hinder. Camilla visar samtidigt hur
hennes intresse avtar när hästarna gör mer ordinära hopp: Ah (3) sen är det
bara en massa hästar som hoppar (rad 25). Hon går ur helskärmsläget och
små bilder som representerar andra filmer dyker upp vid sidan av den nu
mindre bildrutan. Linda ser antagligen den lilla bilden av det spektakulära
hoppet och förstärker det spektakulära i det första hoppet i det första filmklippet genom att med emfas säga: Men det är ju helt sju::kt högt den där
första hästen hoppar (rad 26). Detta skulle också kunna ses som att hon lierar sig med Camillas ifrågasättande av trovärdigheten i filmen.

30
“Svenska Ridsportförbundet har beslutat att hjälm, ska bäras vid uppsutten ridning och
körning inom förbundets verksamhet. En bra ridhjälm ska passa precis och uppfylla kraven,
det vill säga vara godkänd med CE-märkning och beteckningen EN 1384.”
(http://www3.ridsport.se/Hastkunskap/Ryttarens-utrustning/Sakerhetsvast/ , Hämtad 150412 )
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I nästa exempel övergår jag till att visa hur flickorna även när de tittar på
hemsidor med ridkläder tillsammans ägnar sig åt att granska såväl utformningen som innehållet i digitala produktioner, här i en nätbutik.

”Fyndhörna” – att granska en nätbutik och syna kommersiella
aspekter på nätet
Linda och Camilla sitter vid datorn och tittar på en ridsportbutiks hemsida.
De ser olika varor som visas på sidan t.ex. muggar med hästmotiv, stämplar
med hästar samt utrustning till hästar och ryttare. När detta exempel börjar
går de in på avdelningen för ridkläder.

Figur 5. Bilden visar en skärmdump från ridsportbutikens hemsida (ur videoinspelningen).
Exempel 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Linda:
Camilla:
Linda:
Camilla:
Linda:
Camilla:
Camilla:
Linda:
Camilla:
Linda:
Camilla:
Linda:
Linda:
Camilla:
Linda:
Camilla:
Linda:

Billigt
M:
((går in på en ny avdelning med varor))
Du hoppa ö:ver en sida >bara så att du vet<
Oj då (fnysskratt)
Konstig ((Pekar på en mössa med snören med tofsar på sidorna))
Vad var det som kosta niehundranittinie högst upp?
((scrollar upp))
En jacka
Osch va mycke
M: o de e ((gör citattecken i luften med fingrarna)) ”fyndhörna”
Den e nersa nersatt från ettusenfemhundrafurtinie
Men den dä:ra ettusen(.) nu kostar den ettusenetthundrafyrtinie
Oj (.) inte direkt billigt
(skakar på huvudet)
Blogg (.) har dom en blogg ((Ridsportaffärens hemsida))
Tydligen
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18
19
20
21
22
23
24
25

Camilla:
Linda:
Camilla:
Linda:
Camilla:

Gå in på deras blogg ((tar över styrningen av datorn genom att
lägga handen på styrplattan)) kolla om dom har nåt roligt där (4)
men e inte rehär samma ((scrollar))
m:
°konstigt°
Scrollar
Det e inte precis uppdat↑erad ((läser högt och pekar)) nu har
janu - nu är janua:ri redan slut

Vid flera tillfällen i exemplet ovan uttrycker sig Camilla och Linda kritiskt
till nätbutikens prissättning. De tycker att varorna är dyra (Rad 1, 10, 11, 14,
15). Det tydligaste exemplet på kritiken mot priset på varorna är när Linda
säger (rad 10): Osch va mycke Camilla på rad 11 säger: M: o de e (markerar
citattecken i luften med fingrarna) ”fyndhörna”. Med fingrarna som markerar citattecken visar Camilla att hon ifrågasätter att butiken använder begreppet ”fyndhörna” Man kan se hennes citattecken i luften med fingrarna
som en form av reported speech (Goodwin, 1990). Genom att citera butikens
egen benämning kan hon ironisera över de höga priserna i kombination med
att hon citerar och läser rubriken fyndhörna. På så vis framkommer att varorna i hennes och Lindas ögon är för dyra. Det blir här synligt att Camilla är
kunnig om vad som är dyrt i det här sammanhanget. Både Linda och Camilla
förhåller sig kritiskt och är medvetna om att detta är en hemsida där avsändarens avsikt är att sälja. Flickornas agerande illustrerar just den medvetenhet
som Buckingham (2006) ser som särskilt viktig:
Literacy also involves understanding who is communicating to whom, and
why. In the context of digital media, young people need to be aware of the
growing importance of commercial influences – particularly as these are often invisible to the user. There is a «safety» aspect to this: children need to
know when they are being targeted by commercial appeals, and how the information they provide can be used by commercial corporations (Buckingham, 2006, s. 269).

Denna kompetens placerar Buckingham inom rambegreppet Produktion. I
det här fallet är det tydligt att avsändaren har för avsikt att sälja, men flickorna ställer sig också kritiska till prissättning och till att man dessutom kallar
den avdelning av butiken de tittar på för fyndhörna. Butiken som flickorna
besöker på nätet är inte den billigaste, men inte heller den dyraste ridsportbutiken.
Efter att ha kritiserat prissättningen går de vidare på sajten och hittar en
blogg. Camilla säger: Gå in på deras blogg ((tar över styrningen av datorn
genom att lägga handen på styrplattan)) kolla om dom har nåt roligt där (4)
men e inte rehär samma (rad 18 - 20). Camilla refererar här till den nätbutik
dvs. samma som flickorna redan har varit inne på. Hon scrollar ner för att
läsa vidare och kommenterar för sig själv det hon ser °konstigt° (rad 23).
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Hon fortsätter att läsa på bloggen och upptäcker att den inte är uppdaterad.
(rad 24-25) Det e inte precis uppdat↑erad ((läser högt och pekar)) nu har
janu - nu är janua:ri redan slut. Tonfallet på ordet uppdaterad visar att hon
är kritisk till att bloggen inte är uppdaterad. En form av reported speech i
form av citering av text används också här för att betona kritiken hon har
mot ridsportbutikens texter på nätet. När hon läser detta är januari månad
förbi för länge sedan. Detta tyder också på att hon har en genrekunskap,
vilket är en del av Buckinghams kategori Språk. Här visar Camilla digitala
literacykompetenser som kan kopplas till Buckinghams rambegrepp språk
eftersom hon genom sitt uttalande visar att hon vet att bloggar är till sin karaktär någonting som ska uppdateras ofta, vilket ingår i blogg-genren. Buckingham utvecklar vad begreppet språk omfattar i hans definition av digital
literacy:
A truly literate individual is able not only to use language, but also to
understand how it works. This is partly a matter of understanding the
«grammar» of particular forms of communication; but it also involves an
awareness of the broader codes and conventions of particular genres.
(Buckingham, 2006, s. 268)

Som framgår av citatet menar Buckingham att en riktigt läs- och skrivkunnig
individ inte bara är kapabel att använda språket utan också att förstå hur det
fungerar. I rambegreppet Språk ingår alltså såväl kompetenser som innefattar
att förstå hur produktionen är konstruerad exempelvis som hur en sajt är
uppbyggd och konstruerad med den interaktiva kommunikationens unika
retorik så som i fallet med webben t.ex. den retoriska funktionen av länkar
mellan olika webbsajter (ibid).

Sammanfattning av flickornas granskning
I exempel 13 och 14 blir Camillas och Lindas literacykompetenser synliga
när de sitter tillsammans och pratar om ett videoklipp med hästhoppning på
Youtube och en hemsida från en ridsportbutik. Flickornas erfarenheter och
tidigare kunskaper om hästar gör det möjligt för dem att undra över om det
de ser i klippet kan vara sant. Deras tidigare kunskaper om genrer på nätet
får dem att bli kritiska till hur butiken använder de olika genrerna blogg och
hemsida.
Buckingham (2006) beskriver ifrågasättande av autenticitet som en del av
digital literacy och menar att för att erövra digital literacy behövs kunskaper
om det som finns bortom teknik och information. I detta fall gör flickornas
egna erfarenheter av och kunskaper om hur det ser ut när hästar hoppar och
hur högt en häst vanligtvis hoppar det möjligt för dem att ifrågasätta filmens
äkthet. De använder således sina egna tidigare kompetenser från området,
här hästhoppning, som resurs för att tillsammans granska äktheten i filmen. I
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och med att inte någon av flickorna kommenterar produktionen som sådan,
tolkar jag det som att deras största invändning mot äktheten i filmen är att
hästen enligt deras erfarenheter hoppar onaturligt högt.
I exempel 14 granskar Camilla och Linda de hemsidor som de använder
och brukar tala om, dock förhandlas inte innehållets äkthet i hemsidorna på
ett explicit sätt. Även om frågan om äkthet och trovärdighet inte uttalas ifrågasätter flickorna det sätt på vilket respektive genre visas upp på hemsidan
och bloggen i ridsportbutikens hemsida. Camilla ifrågasätter om bloggen
som är en del av ridsportbutikens hemsida, inte har uppdaterats på väldigt
lång tid (flera månader) vilket strider mot de konventioner som styr blogggenren. Här skulle man istället kunna tala om giltighet, dvs. är en blogg en
blogg om den inte följer konventionerna som styr blogg-genren? Man kan
alltså säga att Linda och Camilla genom att ifrågasätta bloggens form också
ifrågasätter dess äkthet. Flickorna har därmed utvärderat hemsidans respektive bloggens giltighet som äkta blogg.

Att konstruera äkthet med hjälp av trovärdiga argument
Analysen av exemplen visar att både pojkarna och flickorna har utvecklat ett
kritiskt förhållningssätt till de digitala produktioner som t.ex. Youtubefilmer, som de kommer i kontakt med. Barnens kritiska förhållningssätt blir
bland annat synligt genom att de ifrågasätter det de ser i filmerna de tittar på.
De formar argument på olika sätt genom klassisk retorisk talad argumentation (Hellspong, 1992), men också genom gester, pekningar och bildresurser.
Det visar sig i alla exempel i kapitlet att barnen på olika sätt ägnar sig åt att
bygga en trovärdig argumentation med hjälp av detaljerade beskrivningar
med tal, gester och bilder som resurs i sina beskrivningar. Potter (1996) menar att beskrivningar kan göras på ett sätt så att de blir betraktade eller förstådda som sanningar. Ett sätt att konstruera en berättelse som ska betraktas
som sanning är att använda detaljerade beskrivningar, vilket såväl pojkarna
som flickorna gör i sin argumentation. På så vis blir argumentationen i sig en
resurs för att granska sanningshalten i de medieproduktioner barnen tittar på.
I barnens arbete med att avgöra om någonting är äkta eller falskt skulle
man alltså kunna tala om en konstruktion av äkthet. Konstruktionen görs
med hjälp av de olika kommunikativa resurser de använder för ändamålet; i
detta fall av olika modaliteter som tal och kropp där intensitet, timing och
organiseringen av talhandlingar tillsammans med granskning av bilder och
egna erfarenheter och kompetenser från andra arenor spelar en central roll.
På så vis läggs olika aspekter av literacykompetenser samman och skapar
digital literacy. Genom analysen av barnens interaktion synliggörs en rad
olika metoder som barnen använder för att genomföra granskningen. Barnen
argumenterar med varandra och reflekterar själva kring de digitala produktioner som de ser på internet. I samtliga exempel arbetar barnen med förhand144

lingar om trovärdighet eller lokala värdehierarkier och olika slags bevisföring genom att övertala, konkurrera, upplysa, peka ut, visa och kommentera
(filmerna). Under dessa aktiviteter är argumentationen en viktig del.
Pojkarna i exempel (t.ex. 12 g) återanvänder yttranden som tidigare talare
har använt som resurs i arbetet med att övertyga andra om sin motsatta övertygelse. Både flickorna och pojkarna använder dessutom intonation som
resurs i sin argumentation, vilket tidigare har studerats av bland annat
Goodwin och Goodwin (1990) som fann att flickorna i sin studie använde
sig av tonhöjd, intonation och volym som resurser för att övertyga. Exemplen med pojkarna skiljer sig från exemplen med flickorna på flera sätt. Flickorna lierar sig med varandra och argumenterar därför inte på samma sätt som
pojkarna som istället argumenterar med konkurrerande ansats i sitt tal t.ex.
genom att opponera sig, höja rösten och på detaljrikt sätt redogöra för sina
olika ställningstaganden. Rami har dessutom mycket prestige att förlora i
striden om trovärdigheten i sin berättelse. Trots olikheterna mellan grupperna finns också likheter, nämligen att båda grupperna använder intonation,
pekningar och gester som resurser och styr med hjälp av dessa resurser uppmärksamheten hos varandra och understryker på så sätt sina ställningstaganden (jfr Goodwin, 2003).
Deltagarna visar genom aktiviteterna vid bildskärmarna att de vet att det
som de ser när de använder digitala medier inte alltid är sant. Men det innebär dock inte att barnen är fullständigt rustade mediegranskare. Att kunna
granska digitala medier kräver erfarenhet och kompetenser som omfattar
kunskaper från flera områden som många barn ännu inte själva kan besitta.
Buckingham (2006) menar att digital literacy i och för sig kräver tekniska
färdigheter, men att det inte bara kan begränsas till dessa färdigheter utan
också behöver innefatta literacykompetenser som handlar om att kunna värdera och använda information kritiskt för att kunna omvandla den till kunskap. Det innebär sammanfattningsvis att man måste kunna ställa frågor om
informationens källa, producentens intresse och på vilket sätt den representerar världen samt hur den tekniska utvecklingen förhåller sig till bredare sociala, politiska och ekonomiska krafter (Buckingham 2006, s. 267). Buckingham jämför med literacy och den form av kompetens som krävs för att det
talade och skrivna språket inte ska stanna vid att vara en teknisk eller funktionell färdighet. Literacy, såväl digital som den som innefattar endast skrift,
är en social aktivitet (Barton & Hamilton, 1998; Barton, Hamilton, & Ivanic,
2000; Heath, 1983). Det innebär att literacy inte kan ses som ett isolerat fenomen utan finns i någon typ av socialt sammanhang som i sin tur utgör en
integrerad del i en aktivitet. För att förstå läsande, skrivande samt produktion
och tolkning av bilder, filmer och navigationsvägar behövs erfarenhet och
kompetens på rad en andra områden än dem som enbart kodning och avkodning. Det leder till att barn oftast inte kan vara fullständigt digitalt literacykunniga, men de har som kompetenser som leder till att de engagerar sig i att
tillsammans med andra barn kritiskt granska samt argumentera och förhandla
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om vad som är äkta och falskt i de digitala produktioner som de möter i sin
vardag och de anstränger sig således, som en del av de digitala literacypraktiker de deltar i, för att skapa gemensamma konstruktioner av äkthet på de
områden där de har egna erfarenheter.
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7 Barns kamratkulturer och digitala
literacyaktiviteter online och offline

Min ambition med den här avhandlingsstudien har varit att bidra med kunskaper om hur barn använder digitala medier i skilda sociala och kulturella
sammanhang när de deltar i olika former av digitala literacyaktiviteter. Därför har två kamratgrupper (10-13 år) i olika miljöer och med olika bakgrunder följts under ett fältarbete under ett år som en del av en videoetnografisk
studie.
Tidigare studier av barns användning av digitala medier har ofta varit inriktade mot digitala medier i skolan (Holmberg, 1995; Jedeskog, 1993; Pedersen, 1998) ibland kopplat till skolframgång (Svedberg, 1995; Edström &
Grönbladh, 1999) eller i andra institutionella miljöer som förskolan där valet
av aktivitet i hög utsträckning har styrts av vuxna (Björk-Willen, 2011;
Spink m.fl., 2010; Walldén Hillerström, 2014). Det finns också ett antal
studier som handlar om specifika aktiviteter som datorspelande (Aarsand,
2007; Linderoth, 2004; Sjöblom, 2011). Vidare har också ett antal studier
som intresserar sig för risker med barns internetanvändning (Dunkels, 2007;
von Feilitzen m.fl., 2011) genomförts. Barns sociala relationer på nätet har
tidigare undersökt men till skillnad från denna studie har de genomförts med
hjälp av surveyundersökningar och intervjuer som ibland har kombinerats
med etnografiska fältarbeten online och även offline (boyd, 2014; Dunkels,
2007; Enochsson, 2007b). Dessa studier visar att barn skapar relationer på
nätet, men inte hur dessa är länkade till barns kamratkulturer och literacyaktiviteter.
Den här studien bidrar med mer kunskap om hur barn formar kamratkulturer när de använder digitala medier på fritiden och vad de gör med digitala
medier när de själva bestämmer vilka typer av aktiviteter de vill ägna sig åt.
Min studie visar att barn ägnar mycket tid och engagemang åt att umgås och
skapa relationer med andra barn när de använder digitala medier. Barnens
digitala literacyaktiviteter är alltså i hög grad sociala aktiviteter vilket också
tidigare studier visar (Boyd, 2014; Dunkels, 2007; Enochsson 2005; Enochsson, 2007b; Livingstone, 2002; Marsh, 2011; Marsh, 2014). Den här studien
bidrar med ytterligare kunskaper om hur barn använder olika former av
kommunikativa och kulturella resurser när de deltar i och organiserar digitala literacyaktiviteter i samspel med andra barn under sin fritid. På så vis
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svarar den här studien på frågan hur barn gör när de skapar relationer till
andra barn.

Barns kamratkulturer online och offline
Att barn skapar kamratkulturer i interaktion med andra barn och vuxenvärlden är tidigare känt och delvis beforskat (Corsaro, 2006; Goodwin &
Kyratzis, 2012, för översikter av forskning). Den här studien är kompletterande i det avseende att den studerar hur barn formar och skapar kamratkulturer i relation till digitala literacyaktiviteter såväl på digitala arenor som på
andra arenor, det vill säga på vilket sätt de digitala literacyaktiviteter som
barn ägnar sig åt har en relation till barns skapande och formande av kamratkulturer. Det är tidigare känt att barn även skapar relationer och blir vänner
med andra online (boyd; 2014; Dunkels, 2007; Enochsson, 2005; Livingstone, 2002; Marsh, 2014). Men få har studerat hur barn gör i detalj när de
när de skapar kamratkulturer med hänsyn till barnens interaktion och i relation till digitala literacyaktiviteter. Exempel på några av de sociala sammanhang som barnen deltar i den här studien är: online och offline, Facebook,
fritidsverksamhet, hemma och stallet, flerspråkiga och enspråkiga sammanhang etc. I studien blir det synligt att barn skapar och formar av kamratkulturer med en uppsättning samverkande literacyaktiviteter online och offline.
Med intresse för hur barnen deltar i literacyaktiviteter i olika sammanhang
och skapar delade kamratkulturer blir flödet av aktiviteter som löper igenom
olika sammanhang synligt. Flödet mellan sammanhangen bidrar till ökad
förståelse för hur barn skapar relationer och kamratkulturer. De relationsskapande aktiviteternas utsträckning över olika sammanhang synliggör 1)
vilka typer av resurser som barnen i de två grupperna använder sig av i de
olika sammanhang de deltar i och 2) på vilket sätt barnen använder resurserna för att interagera i olika sammanhang, vilket i sin tur synliggör normer
och värderingar.
I dessa olika sammanhang har barnen tillgång till och använder olika typer av resurser när de deltar i olika digitala literacyaktiviteter med andra
barn. Det innebär att i kommunikation ansikte mot ansikte används exempelvis röst, gester, och blickriktningar som möjliga kommunikativa resurser
och i interaktion som sker online används skrift, smileys, filmer och bilder,
dessutom finns ofta ett större antal tillgängliga deltagare som resurs för att
kommunicera med andra. Syftet för samspelet är dock oftast detsamma,
nämligen socialt. Literacyktiviteterna syftar i stort sett alltid till att delta i
olika aktiviteter och att genom deltagandet skapa relationer till andra människor.
Som jag och andra före mig har visat interagerar barnen med varandra
med hjälp av olika kommunikativa resurser som samtal, skämt, förolämpningar och argumentation (Goodwin & Kyratzis, 2012), som i sin tur byggs
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upp av tal, gester och prosodiska element (Evaldsson, 2005; Goodwin,
1990). I interaktionen börjar barnen successivt att dela en uppsättning värden, rutiner och artefakter som de skapar, formar och delar i interaktion med
kamrater (Corsaro & Eder, 1990; Evaldsson & Corsaro, 1998). I den processen skapas och formas kamratkulturer. Forskningen om kamratkulturer studerar således barns samspel för att förstå barns kulturskapande.

Kommunikativa resurser
Barnen i föreliggade studie kommunicerar ofta online och offline samtidigt.
Ett exempel är när pojkarna på fritidsverksamheten argumenterar om vad
som är ”äkta” eller ”falskt” när de samtidigt tittar på videoklipp och andra
produktioner på internet (se kapitel 6). Vid flera tillfällen tittar båda grupperna tillsammans på videoklipp och argumenterar och diskuterar om klippens äkthet. Tidigare studier (Danby & Baker, 2001; Evaldsson, 2005;
Evaldsson & Cekaite, 2010; Goodwin 1990) visar att barn ägnar sig åt att
argumentera med hjälp av olika resurser. När barnen i den här studien försöker förstå om innehållet i videoklipp på Youtube är ”äkta” argumenterar de
med varandra och resonerar med sig själva om vad som är sant och falskt.
Pojkarna argumenterar i högre utsträckning med varandra än flickorna och
använder en mängd kommunikativa resurser för att bevisa och övertyga
andra barn om är som var sant och inte. Flera av de resurser som används
offline är kombinationer av verbala och ickeverbala uttryck som pekningar
tillsammans med tal. I andra fall använder barnen utförliga och detaljerade
berättelser för att övertyga. Vid flera tillfällen visar sig argumentationen
fungera som ett hjälpmedel för att tillsammans kritiskt granska och svara på
frågan om vad som är sant och falskt i klippet. Genom argumentationen
skapar och formar barnen olika gemensamma värden och hierarkier i gruppen och formar därmed kamratkulturen i gruppen. Det innebär att barnens
digitala literacyaktiviteter, i det här sammanhanget i form av diskussioner
om äkthet, fungerar både som stöd för att kritiskt granska och för att skapa
och forma kamratkulturer. Båda grupperna använder tidigare kunskaper och
erfarenheter om innehållet i produktionerna och mediet de medieras via
(t.ex. Michael Jackson, hästhoppning och Youtube) som resurs för att förstå
om det de ser är på riktigt.
Studien visar att i samspelet i en social nätverkssajt som Facebook används i stor utsträckning samma resurser som offline (i samtal) men många
resurser uttrycks på ett annat sätt än de som används i samtal offline. På
Facebook behöver barnen uttrycka sig skriftligt och därför blir andra sätt att
uttrycka sig tillgängliga och betydelsefulla för att kunna kommunicera och
att skapa relationer till andra. Barnen i de två grupperna använder kommunikativa resurser som skriftburen prosodi, exempelvis smileys, bilder, anfört
tal i skrift (att citera någon) och talspråksnära skriftspråk där yttranden med
lokala uttal och lokal språkanvändning blir därför synlig.
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Pojkarna använder den talspråksnära skriften (jfr Greggas Bäckström,
2011) som resurs för att skapa positioner genom att använda en viss form av
dialekt eller sociolekt (lokalt sätt att tala). För att stärka sina argument under
diskussioner som förs på Facebook för pojkarna in prosodiska element (jfr
Evaldsson, 2005; Goodwin, 1990 som visar att detta görs i samtal offline)
som en resurs i den skrivna interaktionen (jfr Sjöberg, 2010). Exempel på
detta är att förlänga en vokal genom att rada upp bokstäver som i ”Din
svenska är kaooooos” (se kap. 3 ex. 2). Ett annat exempel på hur pojkarna
för in prosodiska element i den skriftliga interaktionen är att de på olika sätt
använde versaler för att betona vissa delar av ord eller enstaka ord i en mening. Versaler används generellt för att öka den tänkta ljudstyrkan. I viss
mån har också gester blivit synliga i den textburna interaktionen dels genom
bilder, dels skriftligt (se kap. 3 ex. 2). Talspråkligheten i barnens skrivna
yttranden på Facebook synliggör att några av pojkarna, genom användandet
av uttalsnära stavning, slangord och uttryck med inslag av andra ord än
svenska (som walla och bebeks), visar upp sig som en del av en grupp som
har flerspråkig bakgrund och bor i förorten. Det betyder att de ser sig själva
som ”invandrarkillar” (Jonsson, 2007), vilket för många i fritidspojkarnas
sammanhang kan ge hög status och bidra till att flera pojkar vill liera sig om
en person är tydlig med att visa upp en viss sorts tillhörighet (jfr León Rosales, 2010). På så vis skapas därmed samhörighet och allianser lokalt i diskussionen, men de språkliga resurser som används är också relaterade till det
lokalsamhälle där pojkarna växer upp och lever sitt vardagsliv (jfr Jonsson,
2007; León Rosales, 2010). En annan kommunikativ resurs för att forma
och skapa tillhörigheter är användningen av smeknamn (nicknames). Genom
att använda nicknames visar flickorna och pojkarna upp vilka fritidsintressen
de har, vilket de gör genom att använda själva sporten eller namn på personer som utövar sporten som mellannamn eller efternamn i sitt facebooknamn
t.ex. ”Millan Hästar Rojas” eller ”Sulle Messi ”. Några av pojkarna använder
också det egna bostadsområdet som nickname och därmed som tidigare
nämnts som en resurs för att visa upp sig som en kille från förorten (Jfr Jonsson, 2007; León Rosales, 2010). Genom kunskapen om barnens vardag men
också genom videoupptagningarna insåg jag att det bostadsområde som pojkarna bor i var ett återkommande samtalsämne, vilket det inte var bland
flickorna.
Genom att använda de nämnda textburna talspråkliga handlingarna i sin
vardagliga interaktion skapar flickorna och pojkarna i de två grupperna
också en tillhörighet till olika grupper. I processer som syftar till att skapa
tillhörighet skapar barnen alltså samtidigt en gemensam kamratkultur där de
både lierar sig med varandra samt skapar avstånd till andra för att visa upp
sina ståndpunkter och på så sätt skapa goda relationer till de personer de vill
ingå i en grupp med.
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Kulturella resurser
Barnen i studien använder en rad olika sociala resurser som en del av sitt
formande av gemensamma kamratkulturer (jfr Corsaro, 2006). Förutom att
barnen har tillgång till liknade former av teknisk utrustning som är en resurs
för att forma kamratkultur utgör också i aktiviteten kläder, inredning, bilder
och smileys, men också utformningen av barnens Facebooksida, olika typer
av kulturella resurser som gör synligt vilka fritidsintressen och grupptillhörigheter barnen är del av. I och med publiceringen på Facebook exempelvis
genom bilder som någon har blivit taggad i eller bilder som deltagarna själva
har lagt upp, blir synliga för andra användare övergår bilderna till att också
bli en del av den interaktion som bidrar till att skapa och forma olika kamratkulturer. Flickorna skapar en bild av sig själva som häst- och ridsportintresserade genom att göra uppdateringar och kommentera varandras uppdateringar som handlar om hästar och ridsport. Några av dessa uppdateringar
består av bilder som förutom att visa att flickorna är häst- och ridsportintresserade också visar att de har kunskaper om hur en ryttare avbildas bland mer
kunniga ryttare än de själva. Sättet att fotografera varandra när de tränar
hoppning liknar i hög grad det sätt som vuxna etablerade ryttare avbildas.
Pojkarna använder ofta bilder på lagsymboler för fotbollslag de tycker om,
samt även lagbilder på egna fotbollslag fotograferade på samma sätt som
kända lag. De använder också bilder av kända fotbollspelare och i viss mån
kläder för att visa upp sitt fotbollsintresse och samtidigt sin kunskap om
fotboll och fotbollskulturer. De kulturella resurser som barnen använder i
kommunikationen med varandra när de utövar sina intressen online bidrar
också till att skapa tillhörighet till en viss grupp som delar samma intressen.

Att göra literacy online och offline
I den här studien har jag undersökt literacyaktiviteter som situerade. Det
innebär mer specifikt att jag har studerat barns olika digitala literacyaktiviteter som en del av deras vardagsliv. Tidigare studier visar att literacyaktiviteter är integrerade i människors vardag (Barton, 2001, 2007; Heath, 1983;
Scribner & Cole, 1981; Street, 1984, 2003). Det är dessutom tidigare känt att
digitala medier är en viktig del av barns vardag (Aarsand, 2007; Carlsson,
2010; Findahl, 2014; Findahl, 2010; Holloway & Valentine, 2003; Tapscott,
1998). I den här studien blir det synligt hur och med hjälp av vilka former av
kommunikativa resurser och digitala literacykompetenser som digitala medier blir en del av barns vardag och hur de formar och upprätthåller kamratkulturer. I mina data synliggörs också barnens digitala literacyaktiviteter dels
som ett sätt att utöva fritidsintressen, dels som ett sätt att kommunicera, att
tillsammans försöka förstå om det de ser på nätet är sant, samtidigt som de
genom de nämnda aktiviteterna skapar relationer till andra barn.
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De digitala literacyaktiviteterna blir genom barnens samspel online och
offline en förlängning av de fritidsaktiviteter som barnen ägnar sig åt när de
sitter tillsammans eller ensamma vid datorn. Deltagarna i båda grupperna
formar sina digitala literacypraktiker utifrån sina olika vardagsliv. Således
ramas de digitala literacyaktiviteterna in av olika sociala sammanhang som
fritidsverksamheten där pojkarna har 15 minuters användning av datorer per
person och hemmet där flickorna ensamma har tillgång till sina datorer hela
eftermiddagarna. Tillgång till den tekniska utrustningen påverkar barnens
möjligheter att delta i digitala literacyaktiviteter, samtidigt som tillgången till
teknisk utrustning också formar deras aktiviteter. Den här typen av olika
tillgång påverkar möjligheten att vara tillgänglig för interaktion och att påbörja och fortsätta ett längre projekt som att bygga hemsidor, det vill säga att
tillgången till digital teknik påverkar deltagarnas möjligheter att delta i digitala literacyaktiviteter. De olika sociala sammanhangen skiljer sig även åt
mellan grupperna utifrån genus, klass och språkkunskaper vilka ger barnen i
de två grupperna olika referensramar. Utifrån dessa olika sociala referensramar organiserar och formar barnen sitt sätt att interagera, granska och kommunicera det vill säga de sätt på vilka barnen formar sina digitala literacypraktiker och därmed också sina kamratkulturer, formas och skapas utifrån
deras vardagsliv.

Social och kommunikativ kompetens
Analysen av barnens digitala literacyktiviteter visar också att barnen lärt sig
förstå de sociala konventioner som utgör en central del av den kommunikation som de ägnar sig åt. Barnen använder olika kommunikativa resurser enligt mönster som är olika för olika sammanhang och som är nödvändiga att
behärska för att kunna delta i literacypraktiker i olika sammanhang. Det innebär att deras digitala literacykompetenser inte bara är beroende av olika
former av tekniska färdigheter som behövs för att kunna använda dator och
programvaran utan omfattar också kompetenser i hur man kommunicerar i
olika sammanhang (jfr Hymes, 1974; Gumperz, 1982). Kommunikativa
kompetenser av det här slaget är centrala för att barn ska kunna delta i digitala literacyaktiviteter tillsammans med andra och därmed i de kamratkulturer som de är en del av.
Barnens sociala och kommunikativa kompetenser blir synliga i hur barnens interagerar om olika teman som fotboll och hästar eller om starka känslor som sorg och förlust. Barnen använder olika sätt att uttrycka sig när det
gäller diskussioner om ett fritidsintresse eller om temat är medkänsla och
sorg. När pojkarna kondolerar använder de i högre utsträckning smileys och
andra ord än i annan interaktion. Flickorna uttrycker sin sorg tillsammans
och förstärker sina yttranden genom att liksom pojkarna använda smileys
och upprepa den andres yttranden, vilket är ett vanligt sätt att liera sig med
152

en person. De sociala kompetenser som här blir synliga innefattar skapandet
av gemensamma normer och delad kulturell förståelse. Kompetenser som
handlar om sociala konventionerna och digitala literacyaktiviteter blir här
ömsesidigt beroende av varandra för att möjliggöra skapandet av olika former av kamratkulturer.
Trots att barnen i de två grupperna deltar i olika sammanhang använder de
samma typ av digitala medier (Facebook, Youtube, hemsidor med deras
respektive intressen). Deras vardag och deras digitala literacyaktiviteter är
lite olika utformade men speglar barnens vardag och synliggör de kommunikativa kompetenser som barnen använder samt de literacykompetenser som
de utvecklar. Både pojkarna och flickorna visar att de behärskar det de behöver för att delta i respektive sammanhang. Även om plattformen Facebook
används av båda grupperna innebär det inte att kommunikationen genomförs
på samma sätt. Bland pojkarna på fritidsverksamheten är användning av
flerspråkighet ett aktuellt tema, vilket är synligt i flera av studiens exempel
(se kap 4, ex. 6 a). De flesta av pojkarna kan tala flera språk och är uppmärksamma på frågor som gäller språk och väver in ord från andra språk i både
den talade och skriftliga interaktionen som annars är på svenska. I de detaljerade analyserna av barnens interaktion blev det synligt att pojkarna använder
sina kompetenser om språk och sina kunskaper om det svenska samhällets
språkliga normer, som resurs i argumentationen med kamrater. De kan till
exempel kommentera brister i språkkunskaper för att underminera varandras
argument och på så sätt skapa hierarkier (jfr Evaldsson, 2005). Det här sättet
att argumentera används både när barnen argumenterar i kommentarfält på
Facebook om vilket fotbollslag som de tyckte var bäst och när de i samtal
vid datorn argumenterar om vad som är sant och falskt på nätet.
I denna studie finns flera exempel på hur barnen gör när de hjälper och instruerar varandra för att nå ett syfte med de literacyaktiviteter de tillsammans
deltar i (se kap. 5, ex. 9). Det blir exempelvis synligt hur barnen i båda grupperna använder olika literacykompetenser för att navigera tillsammans och
diskutera och argumentera med varandra om vad som är sant och falskt för
att förstå och granska information. De anpassar sig också till vissa språkliga
konventioner samt använder varandras yttranden för att kommunicera ”på
rätt sätt” med andra människor. De olika aktiviteter som barnen med stöd av
varandras olika kompetenser skapar i interaktion, flödar genom olika sammanhang och bidrar till barnens skapande av kamratkulturer, men samtidigt
bidrar de också till barnens lärande och utveckling av digital literacy.
Den detaljerade analysen har bidragit till att synliggöra de kommunikativa
resurser som barnen använder i olika former av digitala literacyaktiviteter.
Det hade till exempel varit omöjligt att se alla aspekter av de relationsskapande resurser som barnen använder utan videoupptagningar och transkriberingen. Genom den detaljerade kunskap som här förvärvades framträder
resurser som pekningar i olika syften t.ex. som bevisföring eller som in153

struktion/vägledning eller på vilket sätt (dvs. med vilka resurser och hur)
olika barn lierar sig med varandra i interaktionen med varandra.

Digital literacy i barns vardag
Att mer i detalj undersöka barns digitala literacyaktiviteter kan bidra till en
fördjupad förståelse av de literacykompetenser som barn använder i sin vardag online och offline, det vill säga att den här studien bidrar till mer kunskap om hur barns vardag konstitueras.
Barnens digitala literacyaktiviteter är både en del av barnens sociala tillhörigheter och representerar samtidigt deras olika sociala tillhörigheter, intressen och sätt att leva sitt liv. Barnens vardag präglas av digitala medier.
Även då barnen inte använder dem är digitala medier närvarande i deras
aktiviteter, fritidsintressen, deras sätt att tolka olika budskap, planera sin
vardag och i deras sätt att umgås och skapa kultur. Hur barn skapar kamratkulturer i relation till sin användning av digitala medier bidrar till förståelsen
för vad literacyaktiviteter spelar för roll i barns vardag och hur barn gör när
de skapar relationer idag. Studien visar även att barns vardag är mångfacetterad och att en uppsättning av olika sammanhang både online och offline
ingår i deras vardag. I de olika sammanhang som barnen vistas i, samspelar
barnens aktiviteter med sammanhangens förutsättningar. Tillsammans formar barnen olika kommunikativa kompetenser i interaktion med varandra
bland annat genom att vara lyhörda för och anpassa sig till sociala konventioner samt ta hjälp av varandra när de interagerar online och offline.
Det etnografiska fältarbetet har varit en förutsättning för att upptäcka och
förstå de kulturella, det vill säga sammanhangsberoende resurser och kompetenser som barnen använder när de deltar i digitala literacyaktiviteter (jfr
Evaldsson, 2005; Goodwin, 2006). Jag menar här att etnografi i kombination
med videoinspelningar tillsammans med skärmdumpar av deras interaktion
online har bidragit till att utgå från barnens perspektiv som aktiva och med
aktörskap (se Corsaro, 2011; Kyratzis & Goodwin, 2012). Att kunna följa
barnens aktiviteter på så nära håll, och med hjälp av kameravinkeln, ur deras
perspektiv har i undersökningen tydligare synliggjort barnens aktörskap
(Corsaro, 2011). De digitala literacyaktiviteter som barnen deltar i är resultatet av deras kompetenser, idéer, ställningstaganden och vilja att tillhöra en
grupp, vilket i sin tur är förutsättningar för att kunna delta som aktiva deltagare med eget aktörskap i en digital literacyaktivitet.
När barnen ägnar sig åt olika typer av digitala literacyaktiviteter är deras
nyfikenhet och vilja att skapa relationer det överordnade syftet samtidigt lär
de sig att navigera på digitala arenor, kommunicera med andra människor
och granska information. Studien visar också att barnen genom att tillsammans med kamrater navigera, kommunicera och granska information löser
uppgifter som de ofta inte skulle kunna lösa på egen hand.
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Den här studien bidrar till en förståelse för hur barn som aktiva aktörer
tillsammans deltar i och formar digitala literacykompetenser som en del av
hur de skapar och upprätthåller kamratkulturer i Sverige i dag.

Slutord och vidare forskning
I den samhälleliga debatten och delvis i forskningen om barns användning av
digitala medier tas inte alltid hänsyn till barns perspektiv på att använda digitala medier eller till barns sätt att använda digitala medier. Barn ses där inte
som aktörer utan som att de är passiva och utsätts av digitala medier. Den
här studien tyder på att barn utifrån sina tidigare erfarenheter kritiskt granskar det de möter på internet och ägnar sig åt att försöka förstå vad som är
sant och att det i barnens digitala literacypraktiker till stor del ingår att
skapa, forma och upprätthålla relationer och kamratkulturer. Jag anser att det
är centralt att inta barns perspektiv när barns användning av digitala medier
undersöks och diskuteras. Barns medieanvändning är komplex och går därför inte att beskriva nyanserat enbart ur ett vuxenperspektiv.
Den här studien är i sig inte riktad mot ett specifikt användningsområde
och resultatet av studien visar en komplexitet som leder till att det finns
många utgångspunkter att ta fasta på för fortsatt forskning. Generellt ser jag
det som betydelsefullt att vidare undersöka hur barn gör när de använder
digitala medier och de villkor som finns för barns deltagande i literacyaktiviteter på olika arenor. Det skulle här kunna innebära att göra en fördjupning
av hur olika sociala tillhörigheter som exempelvis klass och genus påverkar
barnens deltagande i aktiviteterna. Studien visar också att en del av de literacyaktiviteter som barnen ägnar sig åt handlar om att kommunicera om
starka känslor, vilket inte har varit framträdande i tidigare forskning om
barns medieanvändning. En fördjupning av hur barn uttrycker känslor online
skulle genom fortsatt forskning kunna bli ett bidrag till mer kunskap om
barns vardag och hur barn gör när de använder digitala medier tillsammans
med andra barn.
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English summary

Doing literacy online and offline – Digital media in
Children’s Peer Cultures
The aim of this thesis has been to contribute to the understanding of how
children form peer cultures through the use of digital media in their spare
time. I have focused on digital literacy events that children experience in
different social and cultural contexts.
To examine this the following questions have been examined: 1) How are
children using digital media together with other children in their spare time?
2) How do children navigate in digital environments together with other
children? 3) How do children communicate through social media? 4) How
do children examine and interpret different digital productions?
Two groups of friends – one consisting of girls and one consisting of boys
(ages 10 to 13) – that live and have grown up in different types of neighbourhoods have, over the period of a year, been followed during their leisure
time both online and offline in a video ethnographic study (cf. Goodwin &
Kyratzis, 2012). The boys live in a multi-ethnical, socio-economically challenged area with rental housing. Their digital literacy events have been documented on Facebook and in a youth recreation centre in the boys’ neighbourhood. The girls live in a middle class area where many families own
their houses. Their literacy events have been documented on Facebook, in
the horse stables and at home.
The study has been carried out through a combination of video ethnography and interaction analysis of the participant’s digital literacy. In order to
document what the children see, which events on the screen that are important to them and the way they engage in digital literacy events, I have
shot the majority of the videos at the level of the children’s heads, aiming the
camera at what the children are watching on the screen. The video documentation is thereby meant to be representative of the children's perspective (cf.
Hansson a.o., 2006). Corsaro (2011) describes children as being active individuals with agency, and I argue that the angle of the camera contributes to
this view on children as active agents. The ethnographical fieldwork has
been necessary in order to discover and understand the cultural resources and
competences that the children use when engaging in digital literacy events
(cf. Goodwin, 2006; Evaldsson, 2005). I argue that ethnography in combination with video recordings and screenshots of the children’s online interac156

tion have made it possible to highlight the children’s perspective and agency
(see Corsaro, 2011; Kyatzis & Goodwin, 2012). The digital literacy events in
which the children participate are the result of their competences, ideas and
positions, as well as their will to belong to a group. This, in its turn, is essential for their ability to participate as active agents and participants in digital
literacy events.

The chapters of the thesis
The thesis consists of seven chapters. Chapter 1, The digital literacy events
of children and the interaction in peer groups, contains a description of the
theories and concepts that the thesis is based on. Chapter 2, Method and
methodological approach, describes the methodological approaches used in
this study, and the methodological choices made for the study. This chapter
is followed by four empirical chapters (3-6). Chapter 3, To establish alliances and hierarchies in digital literacy events, describes how the children in
the two groups create hierarchies and alliances partly with the use of digital
media. Through positioning themselves in different ways, they both show
and form different group alliances and identities such as ”the guy from the
suburbs”, stables girl, football expert or expert on horses and equestrian
sports. The chapter describes the children’s residential areas respectively and
the environments where their activities have been documented. Chapter 4,
To navigate in digital environments, examines how navigation is performed
in the interaction between children in their everyday life. The navigation
consists of finding places and functions on the internet and in the computer.
The ways in which the children navigate comprises different competencies
that they help each other to acquire through collective navigation.
In chapter 5, To communicate through digital media – technical and social aspects, the focus of study is on the ways that the children use and
communicate through digital media, highlighting the social and technical
aspects of the children’s communicative competencies. Here, several different forms of competencies are intertwined but also stand out to varying extents in different types of activity. Chapter 6, Children's examination of digital media, explores the communicative resources and competencies that the
children use in order to collectively and critically review, read, interpret and
relate to digital productions like for instance videos on YouTube. In the final
chapter, chapter 7, Online and offline digital literacy events of children, the
results of the four empirical chapters are further discussed and summarised.

Children form peer cultures through digital literacy events
This study shows that, when using digital media, children put a lot of time
and commitment into socialising, creating and maintaining relationships with
other children. The digital literacy events of the children are thus to a great
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extent intended to create relationships, which has also been shown by other
studies (boyd, 2014; Dunkels, 2007; Enochsson, 2007; Livingstone, 2002;
Marsh, 2014). The study contributes with knowledge about how children
form peer cultures when they use different types of communicative and cultural resources and when they organise digital literacy events in interplay
with other children in their leisure time. In that sense, this study also contributes to question of how children create and develop relationships with
other children.

The offline and online in peer cultures of children
That children create peer cultures through interaction with other children and
the adult world is a previously known (Corsaro, 2006; Goodwin & Kyratzis,
2012, for overviews of the existing research). This study is supplementary to
this research by examining how children form and create peer cultures in
relation to digital literacy events both in the digital as well as in other arenas.
I.e., in what way the digital literacy events children take part in are related to
children's creating and forming of peer cultures. It is known that children
create relationships and make friends with other children online (boyd, 2014;
Dunkels, 2007; Enochsson, 2005; Livingstone, 2002; Marsh, 2014). But few
studies have - on a detailed level - examined how children create peer cultures taking into account the interaction of the children in relation to digital
literacy events. The children participate in several contexts online and offline, for example Facebook, recreational activities, at home or in the horse
stable. In the study it becomes clear that children create and form peer cultures through a set of interacting literacy events both online and offline. By
examining how the children participate in literacy events in different
contexts and creating peer cultures, the flow of activities that run through
different contexts becomes visible. The flow between the different contexts
contributes to creating an understanding of how children create relationships
and peer cultures. The relationship-building activities is stretched over different contexts and highlights 1) what kind of resources the children in the two
separate groups use in different contexts and 2) in what ways the children are
using these resources in order to interact in different contexts, which in its
turn highlights social norms and values.
In these contexts the children use and have access to different kinds of resources when they participate in digital literacy events. This means that in
face-to-face communication, communicative resources such as the voice,
gestures and the direction of glances are used. In an online communication
another set of resources is used, such as writing, smileys, video and images;
furthermore there is often a larger number of available resource for communication. The purpose of the interaction is often the same – socializing. The
literacy events of the children mainly aims at participating in different activities together with other children, and through this participation relationships
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are formed, e.g. through posting comments on Facebook or through discussions about what they have found on the internet.
As I, and others before, have shown, children interact through the use of
different sets of communicative resources such as conversations, jokes, insults, argumentation etc. (Goodwin & Kyratzis, 2012) that, in turn, are
construed by speech, gestures and prosodic elements (Evaldsson, 2005;
Goodwin, 1990). In this kind of interaction the children gradually begin to
share a set of norms, values, routines and artefacts that they create, form, and
share interactively with their friends (Corsaro & Eder, 1990; Evaldsson &
Corsaro, 1998). In this process peer cultures are created and shaped. Research on peer cultures thus studies the children’s interaction in order to understand children’s cultural achievements.

Communicative resources to create and shape peer culture
Several of the resources used by the children offline were combinations of
verbal and non-verbal expressions such as gestures combined with speech. In
other cases the children used detailed stories as a persuasive resource. On
several occasions the argument proved to help the collective critical evaluation of a given video clip, thus helping the group to determine what was true
or false in the clip. Through the argument, they created, formed and
maintained shared norms, values and hierarchies within the group, and thereby forming the peer culture. This means that the children's’ literacy events,
within the contextual form of discussions about veracity, acted both as a
support for critical examination and as ways of forming peer cultures.
The study shows that the interplay in a social networking site such as Facebook, the same resources as in offline communication (verbal conversations) are to a large extent used, but are expressed in another way than those
used in offline conversations. On Facebook the children need to express
themselves in writing, which is why other ways of communicating becomes
available and important to be able to communicate and create relationships
with others.

Colloquial writing and cultural resources
The boys used colloquial writing (Greggas Bäckström, 2011) as a resource
for creating positions by using their dialect or sociolect (a local way of speaking). As an example, a vowel could be elongated by adding on letters as in
”Your swedish is chaooooooooos” (Chapter 3, example 2). Capitals were in
general used to enhance the imagined sound volume of the word. To some
extent gestures have also become visible in the text-based interaction, partly
through images and partly through writing (Chapter 3, example 2). The
colloquial element in the written words of the children on Facebook, highlights the fact that some of the boys, through the usage of colloquial writing,
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and expressions with non-swedish components and expressions (like “walla”
and “bebeks”), show themselves as being part of a group with multilingual
background living in the suburbs, i.e. as being ”immigrant boys” (Jonsson,
2007). Being an ”immigrant boy” can in the suburban context provide a higher status, which in turn can lead to more boys wanting to ally with someone
who is clearly displaying that kind of belonging (c.f León Rosales, 2010).
Another communicative resource in order to shape and create affiliations is
the use of nicknames. Through the use of nicknames, boys and girls reveal
what kind of hobby they have. A common way of doing this is to use the
name of the sport or the name of someone practising the sport as a middle or
last name in their Facebook username, such as ”Millan Hästar (Horses) Rojas” or ”Sulle Messi ”.
Through the use of the aforementioned text-based colloquialisms in interaction, the children also create affiliations to various groups. In processes
that aim to create affiliation, the children simultaneously build a shared peer
culture in which they create alliances with each other while also creating a
distance to others. This is done in order to manifest their views and perspectives, thus creating good relations with the people with whom they wish
to form a group.

Doing literacy online and offline
In the analysis, certain aspects of the digital literacy events emerge. These
aspects reveal ways in which the children understand the social conventions
that form an essential part of the communication they are engaged in. This
means that their digital literacy competencies are not only dependant upon
the different forms of competencies they need to be able to use the computer,
platform and software, but also on competencies related to communication in
different social contexts (c.f Hymes, 1974; Gumperz, 1982).
Communicative competencies of this kind are essential for the children's’
ability to participate in digital literacy events together with other children
and hence in the peer culture of which they are a part of. The children expressed sympathy and grief through the use of condolences that were crafted
from smileys and writing. When the boys condoled, they used smileys to a
greater extent than in other forms of interaction. The social competencies
that became visible here included the creation of shared values and shared
cultural understandings. Here, competencies in the social conventions and
the children's digital literacy activities become interdependent in order to
enable the creation of peer cultures.
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Digital literacy in children's everyday life
Together, the children form different communicative competencies through
interaction with each other, e.g. through adapting and being responsive to
social convention as well as helping each other out when they interact online
and offline. When the children engage in different kinds of digital literacy
events, their curiosity and will to create relationships becomes the overriding
purpose. At the same time, they learn how to navigate in digital arenas, how
to communicate with other people, and how to critically examine information. The study also shows that the children, by navigating, communicating
and examining information together with their friends, solve problems that
they would not have been able to solve on their own.
This study contributes to an understanding of how children, as active
agents, participate in digital literacy events as part of how they create and
maintain peer cultures in Sweden today.
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