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Sammanfattning 
 

Det här examensarbetet handlar om barnens erövrande av litteracitet i den fria 

aktiviteten. Syftet med arbetet är att synliggöra vilka förutsättningar pedagogerna ger 

barngruppen i den fria aktiviteten att erövra/ skapa litteracitet. Den teoretiska 

utgångspunkten som vi använt oss av i examensarbetet är ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Det empiriska materialet består av videoinspelningar av förskolemiljöer som samlats in 

på en förskoleavdelning med en grupp barn i åldern 4-5 år. I studien har ett etnografiskt 

tillvägagångssätt använts. Videoinspelningarna har analyserats utifrån tidigare forskning 

och utifrån Roskos och Christie (2011) fyra faktorer som de menar är viktiga för 

barnens läsutveckling.  

 

Resultatet visar att pedagogernas förhållningsätt har stor betydelse för barns möjlighet 

att erövra litteracitet i den fria aktiviteten. Resultatet har också visat att tillgängligheten 

på materialet i förskolemiljön har betydelse för barns möjligheter att erövra litteracitet i 

den fria aktiviteten. 

  

Nyckelord: etnografi, förskolan, förskolemiljön, interaktion, litteracitet, lärande, 

tillgängligt material.    
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Kapitel 1 Introduktion 
 

Att kunna läsa och skriva är en avgörande faktor för att kunna delta i ett demokratiskt 

samhällsliv helt och hållet. Förskolans styrdokument vilar på en demokratiskt grund och 

pedagogerna som arbetar inom förskolan skall bistå barn i deras utveckling att bli 

aktörer, deltagare och medskapande samhällsmedborgare (Liberg, 2007). Eftersom flera 

internationella undersökningar har visat att Sveriges grundskoleelever under senaste 

decennierna har fått sämre kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap 

(Skolverket, 2013b) så behöver hela utbildingsystemet hjälpas åt att ge svenska barn 

bättre förutsättningar för deras utveckling och lärande. Senaste PISA rapporten 2012 

visade bland annat att svenska elever för första gången presterar sämre än OECD-

genomsnittet i samtliga av de tre undersökta kunskapsområderna (ibid.).  

 

Vi har alltid haft ett brinnande intresse för förskolans miljö och material samt dess 

uppbyggnad utifrån barns lärande, därför har vi valt att ha denna ingång tillsammans 

med litteracitet i vårt examensarbete. Syftet med studien är att synliggöra vilka 

förutsättningar pedagogerna ger barngruppen i den fria aktiviteten att erövra litteracitet. 

När vi ser på betydelsen för begreppet litteracitet så skulle vi vilja sammanfatta det på 

följande vis. Barnens erövrande av skriftspråket sker genom böcker, bläddring i böcker, 

bilder och symboler. Vi anser också att litteracitet innefattar barns berättande, 

kommunikation, ritande, skrivande och sjungande i likhet med Björklunds (2008) 

definition. När barn erövrar litteracitet så sker det genom interaktion med andra 

människor i olika kontexter. Därför är det viktigt att studera den pedagogiska och den 

fysiska miljön, för att se vilket material som pedagogerna erbjuder barnen i den fria 

aktiviteten. Med begreppet fri aktivitet menar vi i studien att det är när barnen får egen 

tid att göra aktiviteter utan att pedagogerna har planerat i förväg vad barnen får göra.  

 

Av egna erfarenheter anser vi att en stor del av barns tid på förskolan består av fria 

aktiviteter inne/ute och då är det viktigt att miljön lockar barnen att erövra litteracitet på 

egen hand. I och med att den nya reviderade läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 

2010) kom så fick förskolan nya förtydligande mål att arbeta med. Pedagogerna som 

arbetar inom förskolan skall lägga grunden för barns livslånga lärande och i Lpfö 98 är 

tre av målen att förskolan skall sträva mot att alla barn: 

  

 

 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra.  

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,  

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa (s.10). 
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Kapitel 2 Teoretisk förankring och tidigare forskning 
  

Vi använder det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt i examensarbetet därför 

vill vi förklara mera kring det. Vygotskij som är den som lagt grunden för det 

sociokulturella perspektivet poängterar att allt lärande sker i kontexter tillsammans med 

andra människor, därför blir det viktigt att ha med det sociokulturella perspektivet i 

denna studie om barns erövrande av litteracitet i den fria aktiviteten. Vi redogör också 

för de begrepp som förekommer i vår definition av litteracitet, där vi kommer att 

beskriva närmare om tidigare forskning inom dessa områden. Vi kommer att ta upp 

sådant som vi menar är relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar.  
 

Sociokulturellt perspektiv 
 

Den som lagt grunden till sociokulturella perspektiv är den kända ryske psykologen 

Vygotskij. För Vygotskij är allt lärande socialt, kulturbundet och kännetecknat av ett 

ständigt sökande i olika kontexter, sökande efter mening och betydelse (Smidt, 2010). 

Vygotskij menar att människors inre processer det vill säga det som finns inuti huvudet 

har från början kommit från yttre aktiviteter i kontexter med andra människor, med 

hjälp av olika artefakter i specifika kulturella miljöer. Det är inte vad barn har i huvudet 

som leder till deras utveckling och lärande, utan det som är avgörande är vad barn gör i 

förskola och skola (Strandberg, 2006). När barn och vuxna har gemensamma aktiviteter 

så menar Vygotskij (1995) att ett utbyte av erfarenheter och kunskaper sker i dessa 

kontexter.  

 

Dunn (1997) menar att alla barn utvecklar en social förståelse och att det kan  likställas 

med att de flesta barn lär sig prata. Det är dock skillnader i dessa kunskaper och det är 

skillnader vilka olika kunskaper barn lär i olika kulturella miljöer. Jonsdotter (2007) 

menar att kognitiv mognad och utveckling har betydelse för barns förmåga att förstå 

andra och deras förmåga att förstå den sociala miljön. Dunn (1997) har identifierat fyra 

andra faktorer som är viktiga i barns utveckling av social förståelse. Dessa fyra faktorer 

är barnets egenomsorg, glädjen av sociala framgångar, känslomässiga erfarenheter och 

även den sociala kontexten.  

  

Hundeide (2006) anser att människan är socialt disponerad från födelsen. Han påstår att 

våra reaktioner och handlingar när vi möter andra människor sker utifrån hur vi 

definierar eller uppfattar dem. Han anser också att vi tillskriver andra medmänniskor 

egenskaper som sedan ligger till grund för hur vi sedan handlar, det här påståendet kan 

kopplas ihop med Thomas postulatet från sociologin som menar att ” om man definierar 

en situation som verklig, så får det verkliga konsekvenser…” (Hundeide, 2006, s. 39). 

Hundeide anser att omsorgspersonalens (med omsorgspersonal menar Hundeide 

föräldrar och andra vuxna runt barnet) förhållningsätt kan påverka barnets 

självförståelse och det kan i sin tur påverka barnets motivation och ambitionsnivå. 

Författaren påvisar att det i studier har kommit fram att omsorgspersonernas 

uppfattningar och definitioner av barnet kan ha betydelse om vi öppnar för en positiv 

omsorg och en positiv påverkan av interaktionen eller inte. Därför anser han att det är 

viktigt att vi arbetar med omsorgspersonalens attityder och åsikter om barnet för att det 

ska bli så gynnsamma ”zoner för möjlig utveckling” som möjligt (s. 38).   
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Vygotskij anser också att något händer med barnets utveckling redan från barnets första 

dag i livet. Han menar att människan inte kan ses skild från den kultur den föds in i. 

Vygotskij anser att människan – kulturen är dialektiskt förenade med varandra. Man kan 

förklara dialektiska som när två sidor bildar en enhet där sidorna är olika och lika på 

samma gång. De två sidorna påverkar varandras utveckling samtidigt som de hela tiden 

är i rörelse (Strandberg, 2006).  

 

Hundeide (2006) poängterar att i olika kontexter sker en ömsesidig positionering av de 

människor som är involverade i kontexten. Han menar att om en person intar rollen som 

den starka så får den andra personen rollen som den svaga för att en relation ska kunna 

skapas. Det här menar Hundeide har betydelse för hur utvecklingen kommer att bli i de 

olika sammanhangen. Det kan bli ett auktoritärt förhållande som hindrar barnet att 

utvecklas och att våga testa sina egna initiativ. Hur ett barn blir bemött är viktigt för 

barnets egen självförståelse. För att omsorgspersonalen skall kunna ge barnet de bästa 

förutsättningarna för dennes utveckling behöver de vuxna runt barnet vara mottagliga 

och handla efter barnets tillstånd, de vuxna måste också klara att anpassa sig till detta.  

När omsorgspersonalen klarar att rätta sig till barnets initiativ med sensitivt anpassade 

svar så menar Hundeide att det betyder att omsorgspersonalen medvetet eller omedvetet, 

”uppfattar barnet som `en person´ och som en värdig meningsmottagare och partner i ett 

meningsfullt utbyte” (Hundeide, 2006, s. 35).  

 

Tidigare forskning 
 

Vi har valt att titta närmare på det som vår definition av vad litteracitet innehåller 

utifrån tidigare forskning. Utgångspunkt är att barns erövrande av skriftspråket sker 

igenom böcker, bläddring av böcker, bilder och symboler, barns berättande och samtal, 

kommunikationen, ritande, skrivande och sjungande. När barn erövrar litteracitet så sker 

det genom interaktion med andra människor i olika kontexter. Därför är det viktigt att få 

in den fysiska miljön, för att se vilket material som pedagogerna erbjuder barnen i den 

fria aktiviteten. Enligt Hoppestad (2010) kan pedagoger på förskolan observera barnens 

ritande och den process som de genomgår. Han menar att genom observation av barnens 

teckningar och processer så kan pedagoger se innebörden av barns intressen genom att 

de speglas i deras teckningar. Forskaren Kress (1997) skriver om att förskolan bör 

uppmuntra barnen att använda och kombinera tal, agerande, ritande och skrivande. 

Detta argumenterar även Annigen (2003) för. Eriksson Bergström (2013) lyfter i sin 

studie fram Ekströms (2007) avhandling där författaren poängterar att fria aktiviteter är 

lika viktiga som de lärarstyrda, eftersom det sker ett lärande hos barnen i båda dessa två 

aktiviteter.  

Miljö och material 

Grillen och Hall (2003) belyser att det är viktigt för barns litteracitetskapande att de 

tidigt i livet får undersöka olika material utifrån deras egna intressen. Vygotskij (1999) 

menar att materialet i barns lek kan bli meningsfullt för barnet när materialet kan 

användas till något annat än vad som egentligen är materialets användningsområde. 

Enligt Eriksen Hagtvet (1988)  så har många forskare kommit fram till att de barn som 

tillbringar mycket tid i sämre språkliga miljöer, får sämre möjligheter till läs- och skriv 

chanser och detta kan leda till att det får negativa konsekvenser när de kommer upp i 

skolan. Därför anses förskolan ha en viktig roll, eftersom den fysiska miljön och 

tillgången på material har en sådan betydelse. Det framkommer också i ESO-rapporten  
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att dessto sämre förskola/skola vi har, så kommer det leda till att allt fler barn inte klarar 

av sin utbildning (Von Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012).   

 

Enligt Roskos och Christie (2011) har det genom forskning synligtgjorts att det finns 

fyra viktiga faktorer som berikar barnens läsutveckling. Den första faktoren är att 

rummen delas upp och görs om till mindre temarelaterade vrår med hjälp av hyllor och 

soffor med mera. Det andra är att det finns temarelaterat material till barnens lek till 

exempel menyer, väggskyltar, kokböcker med mera om temat är en restaurang. Att det 

också finns tillgång till papper, pennor och anteckningsblock för att de själva ska kunna 

skriva. Det tredje som uppmärksammas är att pedagogerna måste ge barnen möjlighet 

till att få leka utan att bli avbruten hela tiden. Att längre sammanhängande tid verkligen 

finns för barnens lek. Det fjärde är närvarande pedagoger. Enligt forskarna har dessa 

fyra faktorer som handlar om miljön och tid betydelse för barnens läs- och 

skrivutveckling.  

 

I Eriksson Bergströms (2013) studie beskriver hon hur miljön är inredd i 

förskolerummet och hur detta iordningsställande skapar möjligheter för barnens 

spontana aktiviteter. Hon beskriver ett rum som är inrett med sagopåsar som hänger på 

väggen, tillgången till böcker och hur rummet verkligen tydliggör vad som ska göras i 

det. I studien synliggör Eriksson Bergström ett barn som ville höra en saga före 

mellanmålet, det var lätt för pedagogen att läsa och vara spontan då miljön och material 

möjliggjorde det. 

 

Nordin Hultman (2004) menar i sin studie att tid och rum är två starka pedagogiska 

styrningar inom svensk förskola. Hon anser att material och lokaler är faktorer som kan 

vara starkt planlagda i detalj och oåtkomliga för barnen på förskolan. Forskaren menar 

dessutom att aktiviteter och dagliga rutiner på förskolorna i Sverige ofta är många och 

blir därför avbrott i barnens fria aktiviteter. Det här anser Nordin Hultman gör att 

barnen blir beroende av pedagogerna för att få tillgång av tid, rummet och material. 

Detta leder därför till att det skapas begränsningar för barnen i den fria aktiviteten. 

Studien visar också att i svenska förskolor så har oftast barnen en procentuell avgränsad 

tid till uterummet.   

 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning har resultatet visat att många förskolor inte 

utnyttjar förskolans utemiljö. På många förskolor saknas alltså en pedagogisk 

medvetenhet kring matematik och språk i utemiljön (Skolverket, 2013b).  

Böcker och bläddring 

När barnen pekar på bilder i böcker och titulerar vad bilderna avbildar är detta ett sätt 

för barnen att lära sig att en bild faktiskt kan ersätta ett föremål. Det visar att vi kan 

kommunicera om något som inte finns där för tillfället utan genom en bild. Bilder 

stimulerar barnens språkinlärning (Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006). Enligt 

Nikolajeva (2003) så utmanar bilderböcker barnen och skapar mening och 

kommunikation, därför är det viktigt att barnen har tillgång till bilderböcker på 

förskolan. Björklund (2008) skriver att när barn sitter och bläddrar i en bok så tolkar 

barnen bilderna högt och då förekommer det att flera barn ansluter och därför blir det en 

gemensam handling. Hon skriver även att barnens litteracitet utvidgas igenom 

kollektiva interaktioner. Detta tydliggörs extra igenom språket och de kroppsliga 

handlingarna. Den behöver inte vara riktade till varandra det viktigaste är att barnen kan 

se varandra. Barnen inspireras hela tiden av varandra igenom detta. 
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Bilder, symboler och miljöavtryck 

Barn övar sig i tidig ålder på att läsa olika bilder, till exempel från bilderböcker innan de 

börjar läsa ord (Björklund, 2008). Nodelman (2001) beskriver att när barn läser av 

bokstäver så ingår det flera led av olika tolkningsprocesser. De behöver först höra 

namnet på bokstaven, den visuella symbolen, bilden och koppla samman den med 

ljudet. Detta är en svår process, där både det visuella och läs- och skrivlärande formas. 
När pedagogerna använder sig av dialogisk läsning så får barnen tillgång till nya ord 

eller tecken som beskriver till exempel olika handlingar. Med dialogisk läsning menas 

att pedagogerna och barnen samspelar. Att de tillsammans har möjlighet att samtala om 

bilderna och textens innehåll (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson & Klerfelt, 

1993). Vygotskij (1978) ansåg att barnen måste förstå och kunna rita symboler för att 

kunna begripa skrivande funktioner. När barnen kan få en uppfattning om olika 

miljötryck och när barnen förstår att de faktiskt förmedlar något det är då 

miljöavtrycken i samhället får en mening (Neumann, Hood & Ford, 2012). Bilder och 

symboler ger barnen information om olika saker (Björklund, 2008). 

Berättande, samtal och kommunikation 

Enligt Björklund (2008) har det visat sig att när barn medverkar i berättande genom att 

de är involverade i samtal så framträder de yngre barnens litteracitet, oftast sker detta 

tillsammans med pedagogerna. När det sker en involvering kan pedagogerna skapa 

förutsättningar för barnens litteracitet. Genom att barnen frågar olika saker, lyssnar på 

vad andra säger och dessutom att de svarar på olika frågor så är det utgångspunkter för 

en fungerande samtalsdialog, det är på detta vis berättandet uppstår. 

 

Björklund menar också att det finns olika förutsättningar på förskolan för barns 

berättande. En förutsättning för barns berättande är när det finns pärmar eller böcker 

som har ett familjärt innehåll. Då det sker på barnens egna villkor genom att de kan 

identifiera sig och att ett berättande möjliggörs.  

 

Hagtvet Eriksen (2002) belyser att berättande måste få ett stort utrymme i förskolan, för 

det skapar förutsättningar hos barnen att kunna föra olika samtal, bland annat om sådant 

som händer eller har hänt i deras liv. Vygotskij (1978) menar att det är det som är 

grunden till att barnen kan få ett abstrakt tänkande. Många barn börjar tidigt med att 

dela med sig av sina erfarenheter med andra barn och vuxna. Det är därför angeläget att 

pedagogerna lyssnar på barnen och bygger vidare på det, eftersom denna sortens 

berättande har en stor betydelse för barnens språkutveckling (Fast, 2013). Rogoff  

(1990) menar att när vuxna och barn kommunicerar med varandra och barnen genom 

kommunikationen kan minnas tidigare händelser samt kan knyta händelsen till en 

specifik kontext, så kan omgivningen hjälpa barnen att återkalla gamla minnesbilder.  

 

Björklund (2008) menar att när böcker alltid finns att tillgå så behöver det inte alltid 

vara bokens innehåll som hamnar i centrum, utan den kan inspirera till ett utvidgat 

intresse för kommunikation och interaktion med andra. Det gäller tillsammans med 

både vuxna och andra barn. De kan t.ex. skapa ett samtal där boken är utgångspunkten, 

men att samtalet ligger långt utanför gränserna om vad egentligen innehållet i boken 

handlade om. Roskos och Christie (2011) menar att det har betydelse för barnen att det 

finns bekväma platser där det är möjligt att kommunicera tillsammans med både andra 

barn och vuxna. Platser där materialet uppmuntrar till att läsa och skriva. Där de kan få 

möjlighet att utveckla läsandet och skrivandet med hjälp av alla sina sinnen.  
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Ritande, skrivande och sjungande 

Enligt Hoppestad (2010) innehåller texter i dag ofta bilder som visar på värden av den 

visuella läskunnigheten, samt att vi kan se betydelsen av de visuella formerna och 

uppbyggnaden. Därför är det viktigt att det förekommer bilder på förskolan. Ritning kan 

ses som ett meningsskapande och igenom det kan det hjälpa barnen att förmedla mening 

och formlera idéer som inte det verbala språket kan göra. Det finns tre olika strategier 

som framträder i barns teckningar. Färgen kan sticka ut. Placeringen av olika föremål på 

papperet likaså. Det som är viktigast för barnen placerar de oftast längs ner på papperet. 

Eller så är det storleken på figurerna som sticker ut. Hon menar också att barnen måste 

få chanser till inspirationskällor när barnen ska få rita något annars kan de bli väldigt 

osäkra och inte veta vad de ska rita (ibid.).   

 

Anning (2003) menar att det är viktigt att se barnens ritande och skrivande som att det 

hör ihop med olika tecken och skrift. När barnen lyssnar och när de uppfattar olika ljud 

så ger det barnen erfarenheter, vad gällande ljud och texter så förekommer ofta rim i 

olika sånger och det ger barnen en bättre möjlighet att ta reda på vad som händer i 

texterna. När barnen medverkar i sångsamlingar ger det dem möjligheter till social 

samvaro (Björklund, 2008). 

 

Styrdokument för förskolan 
 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) poängteras det att den pedagogiska 

verksamheten ska anpassas efter varje enskilt barn i barngruppen. Alla barn skall få 

möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera samt få möjlighet att enskilt 

fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar. För att barnen ska stimuleras till att 

ta initiativ och utveckla deras sociala och kommunikativa kompetenser ska förskolan 

vara en levande social och kulturell värld.  

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö 

(Skolverket, 2010, s. 7). 

 

Förskolas verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar 

en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja 

leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2010, s. 9). 

 

I förskolans läroplan finns även riktlinjer som betonar att förskolläraren skall ansvara 

för att arbetet i barngruppen gynnar barns utveckling i litteracitet.  

 
 Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: 

 

 

- ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga,  

- upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,  

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 

kunskaper,  

- får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,  

- stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, (Skolverket, 2010, s. 11). 
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I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer (2013a) betonas vikten av att förskolan 

skall arbeta medvetet med barns lek för att främja alla barns utveckling och lärande. 

Barnens egen inlevelseförmåga stärks mycket. I FN:s konvention om barnets rättigheter 

skrivs det i artikel 31.  

 
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets 

ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna skall respektera 

och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 

tillhandahållandet av det lämpliga och lika möjligheter för kulturella och konstnärlig verksamhet samt 

för rekreations- och fritidsverksamhet (UNICEF, 2009, s. 8).  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Tidigare forskning har påvisat att sociala kontexter med andra människor är viktiga i 

barns lärande. Vuxnas förhållningssätt och bemötande av barnen har också betydelse för 

barnens lärande enligt forskning. Valet och tillgången av materialet i specifika kulturella 

miljöer och hur rummen är planerade spelar också roll för barns lärande. Forskning 

åskådliggör att barn erövrar litteracitet genom böcker, bläddring av böcker, bilder och 

symboler, kommunikation, ritande och skrivande samt sjungande. Det här är faktorer 

som vi tittar närmare på i undersökningen av barns erövrande av litteracitet i den fria 

aktiviteten.  
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Studiens syfte och frågeställningar 
  

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar pedagogerna ger en grupp 

femåringar i den fria aktiviteten att erövra litteracitet. För att undersöka detta har två 

frågeställningar formulerats:  

 

1. Vilka förutsättningar i miljön ger pedagogerna barnen att utveckla sin 

litteracitet?  

2. Vilka möjligheter har barn att erövra litteracitet i den fria aktiviteten?  
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Kapitel 3 Metod 
 

Etnografi 
 

Den här studien utgår från en etnografisk metod. Vanligen används då observationer 

och/eller intervjuer samtidigt som forskaren för fältanteckningar, det insamlade 

materialet analyseras och tolkas sedan av forskaren. Utgångspunkten för etnografi är att 

kunna beskriva och tolka olika sociala och kulturella mönster samt processer (Bryman, 

2011). I den här studien har vi använt oss av videoobservationer tillsammans med 

fältanteckningar. Med etnografisk studie menas att forskaren befinner sig i en 

verksamhet som är intressant för studiens syfte och där forskaren deltar själv på något 

sätt. Studien kan pågå under en varierande tid, från att den pågår i flera år till att den 

endast pågår under en kortare tid (ibid.). Genom att vi valde en etnografisk metod så 

kunde vi närma oss barnen och hade då möjlighet att observera samt dokumentera på 

nära håll. Denna metod gav oss också möjlighet att upptäcka hur barnen erövrade 

litteracitet i den fria aktiviteten. Vi har under en period vid flera tillfällen besökt en 

förskola, vi deltog i fria aktiviteter och där vi genom fältanteckningar samt 

videoobservation dokumenterade våra upplevelser av olika situationer.  Vi avbröt 

filmingen vid några enstaka tillfällen av hänsyn till barnen, då vi läste av barnen genom 

deras kroppspråk att de inte ville bli filmade. Men eftersom de var så få gånger så 

påverkar inte det resultatet enligt vår bedömning. Barnen visade detta tydligt både 

genom kroppspråket, gesterna och att deras samtal tystnade. Vi avbröt då 

videofilmningen.  

 

Enligt Schmidt och Gustavsson (2011) är etnografi en bra metod att använda sig av när 

man undersöker olika litteracitethändelser. Vi menar att fördelen med att använda sig av 

denna metod är att vi får en inblick inifrån verksamheten, samt att det är en fördel att 

använda sig av videoinspelningar för att kunna titta på materialet flera gånger då det ska 

analyseras och tolkas.  

 

Videoobservation och fältanteckningar 
 

Vi har valt att använda oss av videoobservation för att på ett enklare sätt kunna 

analysera och tolka barnens litteracitethändelser i deras naturliga miljö på förskolan. Det 

är också lättare för oss att analysera och tolka barnens interaktion och kommunikation 

med hjälp av filminspelningar. Vi menar att fältanteckningar var ett bra komplement till 

videoobservationer. I enlighet med Thuresson (2013) så anser vi att videoobservation 

som metod hjälpte till att lämna rollen som pedagog bakom oss, då vi båda två har 

många år inom förskoleyrket. Greene och Hogan (2005) menar att genom att använda 

etnografi som metod blir det lättare att frångå sina fördomar och sina tidigare 

erfarenheter.  

 

Vi använde oss av en videokamera som var lätt och smidig och som inte tillförde allt för 

mycket uppmärksamhet. Vid användning av videokamera som observationsverktyg så 

ska forskaren sträva efter neutralitet och inte påverka sammanhang och de medverkande 

barnen (Vetenskapsrådet, 2011). Inför första observationen på förskolan såg vi till att 

träna oss att använda videokameran eftersom det underlättar att vara ”ett med sitt 

verktyg” när observationen sker (Wehner-Godeé, 2010, s. 82). Enligt Pramling 

Samuelsson och Lindahl (1999) är det betydligt svårare att göra den här sortens studier 
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med hjälp av enbart fältanteckningar på grund av att interaktionen i olika kontexter är så 

mycket mera än bara det verbala språket, men det är bra att använda det som ett 

komplement. En annan fördel när observationer utförs med hjälp av en videokamera är 

att materialet kan ses flera gånger och det gör analysarbetet betydligt lättare. Enligt 

Wehner-Godeé (2010) är videokameran ett bra verktyg vid observationer för att fånga 

barns lärande på förskolan. Vid all forskning skall individens integritet respekteras. 

Eftersom vi använde oss av bland annat videokamera som verktyg vid observationerna 

så fick vi då tänka på att det kunde inkräkta på individers privatliv och integritet 

eftersom personerna på filmen kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2011). När vi endast 

ville ha kort på materialet så fotograferade vi stillbilder för att inte använda 

filmkameran i onödan.  

 

När vi observerat klart med videokameran valde vi att lägga materialet på en dator med 

lösenkod. Vi valde att ha materialet på endast en dator för att minska risken att 

obehöriga skulle komma åt filmerna och bilderna. Enligt Vetenskapsrådet (2011) skall 

videoobservationen förvaras otillgängligt för obehöriga och om den ligger på en dator 

skall datorn vara lösenordskyddad. Vi använde oss av papper och penna som ett 

komplement till videokameran, delvis beroende på att vi endast hade en videokamera 

men också på att vi kanske skulle få med andra saker om det inte fanns en kamera i 

närheten. 

 

Urval 
 

I den här studien medverkade 21 barn i åldrarna fyra till fem år. Barnen i studien går på 

en förskola i mellersta Sverige med fyra avdelningar. På förskolan arbetade fyra 

pedagoger på den avdelningen som vi var på, tre förskollärare och en barnskötare. 

Under hela denna studie andvänder vi oss av fingerade namn på barnen och på 

förskolan. Att använda sig av fingerade namn är extra viktigt eftersom vi använder oss 

av videokamera som observationsverktyg. Detta är ett verktyg som skulle kunna 

inkräkta på individens privatliv och integritet eftersom personerna på filmen skulle 

kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Genomförande 
 

Till en början funderade vi på hur vi skulle gå tillväga för att ta kontakt med en förskola 

som vi själva inte var bekanta med. Studien skulle inte utföras på en förskola som någon 

av oss hade en relation till eftersom det inte är lämpligt av etiska skäl. Även i 

analysarbete kan det vara svårt att förhålla sig distanserad och objektiv till personer man 

har någon relation med. Vi funderade också på vilken ålder det skulle vara på barnen 

som ingick i studien. Vi kom överens om att barnen skulle vara i fem-årsåldern för att se 

vad förskolan erbjöd de äldsta barnen som snart skall vidare till förskoleklass. Därefter 

kontaktades en rektor som var ansvarig för flera förskolor i en mindre kommun i 

Sverige. Vi informerade rektorn om vårt examensarbete, att vi skulle göra en studie om 

barns litteracitet. Vi talade om för rektorn att vi skulle använda videoobservation som 

metod i studien. Hon svarade direkt att hon skulle kontakta en förskoleavdelning och 

fråga om de var intresserade. Vi fick ett godkännande av en avdelning.  

 

Vi förberedde ett brev där vi berättade om oss själva och vad studien skulle undersöka, 

ett brev som pedagogerna på förskoleavdelningen sedan delade ut till föräldrarna. 

Eftersom barnen som skulle videofilmas var under 15 år så lämnades det också ut 
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tillståndsblanketter som pedagogerna vidarebefordrade till vårdnadshavarna.  Barnens 

vårdnadshavare fick ge sitt godkännande och samtycke till att deras barn medverkade i 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). I tillståndsblanketterna så framgår det att barnen har 

rätt att säga nej om de inte vill delta och att vi inte kommer att skriva ut 

barnens/förskolans riktiga namn i studien. Barnen kommer att få information av oss 

vilka vi är och vad vi skall göra på förskolan (se bilaga 1).  Innan första besöket i 

förskolan kontrollerade vi med pedagogerna om de erhållit svar från alla 

föräldrar/vårdnadshavare på förskoleavdelningen. Alla barn på den här avdelningen fick 

vara med i studien vilket underlättade för oss då videoobservation skulle användas.  

 

Eftersom vi valt att observera den fria aktiviteten så valdes sådana stunder ut 

tillsammans med pedagogerna på förskolan. Vi filmade mestadels inomhus men även 

utomhus vid ett tillfälle. Vi upptäckte att det var betydligt svårare att filma utomhus 

beroende på att det var barn från de andra avdelningarna som också vistades ute på 

förskolans gård. När vi filmade ute fick vi vara noga med att kontrollera vilka barn som 

tillhörde den avdelningen som vi fått godkännande av föräldrarna.  

 

Första gången vi besökte förskolan presenterade vi oss för barnen och berättade vad vi 

skulle göra. Barnen fick se på videokameran och vi frågade också dem innan varje 

videoobservation om det var okej för dem att vi filmade. Vid enstaka tillfällen avbröts 

filmningen på grund av att vi läste av barnen som att de för tillfället inte ville bli 

filmade. En filmsekvens visar på detta, två barn har byggt en koja bakom en soffa och 

till en början har de en livlig diskussion. När barnen märker att en av oss sitter och 

filmar så avbryts interaktionen mellan barnen och de kryper längre in i kojan för att inte 

synas på filmen. Vi läser då av situationen som att de inte längre vill bli filmade och 

avbryter inspelningen. Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska varje individs integritet 

respekteras och det är därför viktigt hur videoobservationen utförs. 

 

Analysverktyg 
 

Det insamlade materialet, det vill säga observationer och fältanteckningar har vi tolkat 

utifrån en etnografisk metod och från ett sociokulturellt perspektiv. De reflektioner och 

tolkningar som gjorts har styrkts genom tidigare forskning och via litteratur som redan 

skrivits inom ämnet. Det insamlade materialet bestod av en stor mängd fältanteckningar 

samt 36 videobservationer med varierande längd, den kortaste var tio sekunder lång och 

den längsta var fem minuter och sex sekunder lång. Det som analyserades är 

fältanteckningarna och videoobservationerna. I studien har vi använt oss av fem 

videoobservationer som vi har beskrivit närmare och gjort en fördjupad analys av. 

Dessa fem valdes ut för att de var mest relevanta för vår studie.  Förskoleavdelningens 

dokumentation och material i förskolemiljön sammanställdes med hjälp av stillbilder 

som togs med hjälp av videokameran. Stillbilderna liksom det övriga insamlade 

materialet analyserades utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

I analysen av datamaterialet har vi utgått från tidigare forskning och tagit hjälp av 

Roskos och Christie (2011) fyra faktorer som de menar är viktiga för barns 

läsutveckling, dessa faktorer är: 

 

1. Rummen delas upp i mindre temarelaterade rum. 

2. Att det tillgängliga materialet är temarelaterat. 
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3. Att pedagogerna ger barn möjlighet och tid till fria aktiviteter där de inte blir 

avbrutna.  

4. Närvarande pedagoger som ger barnen möjlighet att berätta.  

 

Studiens trovärdighet  
 

Vi har använt oss av de naturvetenskapliga begreppen reliabilitet och tillförlitlighet samt 

validitet och giltighet. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig vår studie är och om det är 

något som kan ha påverkat vårt resultat. Validitet handlar om vi har begränsat oss till 

det som vi avsåg undersöka, det vill säga om studiens frågeställningar stämmer överens 

med det resultat som vi fått fram (Bryman, 2011). De här begreppen är viktiga att 

diskutera i samband med insamling, bearbetning och analys av data när man arbetar 

med en forskarstudie.  

Reliabilitet och validitet 

 

Eftersom vi andvänder oss av videoobservationer är det betydligt lättare att uppfatta det 

insamlade materialet mera korrekt. Detta beroende på att vi hela tiden kan gå tillbaka 

och titta på materialet upprepade gånger. Vid observationer av yngre barn har det också 

visat sig vara lättare att använda videokamera för att kunna upptäcka barnens lärande 

med andledning av att vi kan se det inspelade materialet gång på gång. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) så skall studier som grundas på empiriskt underlag noga 

undersökas och utredas kritiskt. Allt insamlat material bör urskiljas och dryftas oss 

emellan så eventuella fel kan upptäckas. Studiens trovärdighet blev starkare beroende av 

att vi använde oss av både videoinspelningar och fältanteckningar, vid användning av 

endast fältanteckningar kan det vara svårt att få med både de verbala och kroppspråket i 

barns lärande (Lindahl, 1998). Vi har endast under en kortare period besökt en förskola 

så underlaget är inte så omfattande. Men eftersom barnen vid de flesta tillfällen inte 

reagerade på videokameran, så påverkar inte det resultatet enligt vår bedömning. 

Eftersom vi vid några tillfällen läste av barnen som om att de inte ville vara med just då 

så avbröt vi filmningen. Resultatet av denna studie kommer att tolkas utifrån oss och vi 

kan komma att påverkas av inre faktorer såsom våra egna värderingar, men vi har ändå 

som målsättning att hålla oss så objektiva som möjligt. Genomgående i examensarbetet 

har vi försökt att återkoppla till syftet i texten. Studiens frågeställningar fungerar som en 

röd tråd genom hela vårt arbete. För att en studie ska göra anspråk på validitet ska 

forskarna visa på att all data förankrats i sådant som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. 
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Kapitel 4 Resultat och analys 
  

Den här studien undersöker vilka förutsättningar pedagogerna ger barngruppen i den 

fria aktiviteten att erövra litteracitet. Detta görs utifrån frågeställningarna som var, vilka 

förutsättningar i miljön ger pedagogerna barnen att utveckla sin litteracitet? och vilka 

möjligheter har barn att erövra litteracitet i den fria aktiviteten?  Allra först kommer vi 

att beskriva hur inne- och utemiljön på förskolan såg ut. Resultatet kommer att 

synliggöras genom bilder, text och olika episoder utifrån det insamlade 

observationsmaterialet. Eftersom forskning har visat att miljö och material är två viktiga 

faktorer i barns erövrande av litteracitet så anser vi att det är viktigt att åskådliggöra det 

först i vårt resultat (Eriksen Hagtvet, 1988). Detta belyser även Roskos och Christie 

(2011) i sin forskning.  

 

Skildring av förskolemiljön inne och ute 

Innemiljön 

 

Förskolan ligger i ett villaområde i mellersta Sverige i en mindre ort. På förskolan finns 

fyra avdelningar som består av åldersindelade barngrupper. Studien gjordes på en 

avdelning med de äldsta barnen på förskolan. Hallen var centralt beläget på 

avdelningen, alla rum utom ett låg i anknytning till hallen. Detta gjorde det lättare för 

föräldrarna att kommunicera med pedagoger som oftast finns i anslutning till hallen vid 

lämning och hämtning. Pedagogerna kan få information om barnens aktiviteter som 

händer före och efter barnets vistelse på förskolan. Den här informationen kan hjälpa 

barn i deras berättande och samtal om tidigare händelser. Det kan också hjälpa 

pedagogerna att återknyta och binda samman tidigare händelse (Rogoff, 1990). 

 

I hallen finns även olika skyltar med symboler uppsatta, det är till exempel vattenslang, 

brandlarm, nödutgång och brandfilt (se bilaga 2). Genom att det finns symboler uppsatta 

i barnens omgivning så får barnen en förståelse att symboler faktiskt förmedlar något 

och har en mening (Neumann, et al, 2012 ). Mellan hall och kök som har en öppen 

planlösning har ett lågt bord och en hylla placerats. I hyllan finns blyertspennor, 

tuschpennor, färgpennor, papper i olika färger och tjocklekar, silkespapper, tidningar, 

mjölkförpackningar, kritor, saxar, lim, tejp, presentsnören, garn, mönsterstämplar och 

ritmallar med mera. Det har enligt studier framkommit att fyra faktorer är viktiga i barns 

berikande av läsutveckling där en av faktorerna är att det bör finnas ett varierat material 

att tillgå för barns erövrande av litteracitet (Roskos & Christie, 2011).  

 

I köket finns en hörna med två målarstativ som har en hylla med färgburkar. På en hylla 

bredvid finns papper och penslar. På väggarna sitter alster som barnen målat vid tidigare 

tillfällen. Det förekommer också dokumentation på väggarna som pedagogerna har 

gjort. Mitt på golvet i köket är ett högt bord placerat med flera stolar där barnen kunde 

sitta och måla. Innanför köket är ett litet rum där det finns byggmaterial, bland annat 

bilbanan Flexi trax, bilar, pappersrör i olika storlekar, byggplattor i skummaterial, 

kaplastavar, plastdjur med olika tillbehör med mera. På avdelningen finns även ett litet 

rum som användes till pedagogernas kontor och barnens/pedagogernas matrum. På 

väggarna i detta rum finns det dokumentation med olika rim och ramsor. I rummet 

bredvid står bland annat en soffa, en låg hylla med böcker och en hylla med spel, ett 

högt bord och ett lågt bord. Vid det låga bordet finns det pärlor och pärlplattor. I detta 

rum är rikligt med dokumentation, inspirationsbilder och kort på sagofigurer uppsatta på 
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väggarna. Det stora rummet som låg i anslutning till hallen är indelad i mindre rum med 

olika teman med tillhörande material. De olika temarummen var docklek, kiosk, koja, 

hemmiljö och en discohörna. Enligt Roskos och Christie (2011) är en faktor för att 

berika barns läsutveckling att dela upp rummet i temarelaterade vrår och att det finns 

temarelaterat material till de olika rummen. I kioskvrån är till exempel en glassskylt 

uppsatt, prislista med varor, förpackningar och spis med mera. 

 

Utemiljön 

 

Utemiljöns utformning är stor och sluttande och den består till mestadels av asfalt och 

gräs. På ena sidan gården är det gungor, lekstuga, klätterställning med rutschkana och 

en sandlåda. På gårdens andra sida finns en skogsdunge, denna sida av huset är avskild 

från gården med ett staket. Barnen hade inte tillgång till denna del av gården om inte 

pedagogerna följde med dem. Eftersom de yngre barnen sov på denna sida av gården så 

tilläts de äldre barnen endast leka där på förmiddagarna. Beroende på detta så användes 

denna skogsdunge väldigt sällan. Förskolans läroplan betonar vikten av att barn får en 

utemiljö som gynnar barns lärande och utveckling: 

 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö 

(Skolverket, 2010, s. 7).  

 

Det är enligt Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) viktigt att barnen under sin 

uppväxt får tillgång till en variationsrik utomhusmiljö eftersom det har en sådan positiv 

inverkan på barnets hälsa och koncentrationsförmåga. Det material som erbjuds till 

barnen i utemiljön på förskolan är bland annat böcker, filtar, dockor, vagnar, 

skottkärror, håvar, cyklar, spadar, hinkar, borstar, plastmuggar, djur, småbilar, traktorer 

med mera. Det förekommer ingen dokumentation i utemiljön. Barnen bygger själva upp 

små vrår ute på gården med hjälp av filtar och annat material. I dessa vrår har barnen 

böcker som de läste och kommunicerade runt.  

 

Fria aktiviteter 

Bokbläddring 

Barnen har byggt upp en vrå i ett hörn av staketet på gården, där har de lagt filtar som 

golv och de använder filtar som täcken. De kan hämta en låda med böcker som finns att 

tillgå i utemiljön. Björklund (2008) antyder att när barn har tillgång till böcker i sin 

lekmiljö så behöver det inte vara bokens innehåll som är det centrala utan det kan 

inspirera till kommunikation och interaktion till andra kamrater.  

 

Under den här observationen är Lisa närvarande hela tiden medan det kom och gick ett 

antal andra barn under tiden. Lisa sitter ensam på en filt i vrån och sträcker sig efter en 

bok ifrån lådan, hon tar en bok utan att rikta blicken mot boklådan. Boken hon tar upp 

handlar om olika djur. Lisa lägger boken i sitt knä och slår upp första uppslaget där hon 

pekar på en ekorre och säger: Lisa: – kaninen äter småmat, den sover där under. Lisa 

bläddrar en sida i taget och upprepar namnet på de djur som avbildas i boken och säger 

Lisa:– den sover där, samtidigt som hon pekar på sidan med djuret. Det här upprepar 

Lisa genom hela boken. Hon bläddrar från sida till sida, Lisa berättar högt om varje sida 

fast hon är ensam i vrån. Björklund (2008) anser att om barn sitter själva och bläddrar i 



 

15 

 

en bok och kommenterar högt för sig själv så kan det bli en kollektiv handling genom 

att andra barn ansluter till aktiviteten, genom denna handling så utvidgas barnens 

litteracitet. Sara kommer till Lisa och säger, Sara:– Hej mamma, sedan går hon iväg 

igen. Malin kommer nu till vrån och går fram till boklådan hon tittar och känner på 

böckerna men går och sätter sig på filten utan någon bok. Malin börjar leka med en 

docka och dockvagn som finns i närheten. Lisa fortsätter att bläddra/läsa i sin bok utan 

att titta upp på Malin. Björklund (2008) menar att den kollektiva interaktionen inte 

behöver vara riktad mot varandra utan de behöver bara se varandra för att inspireras av 

varandras handlingar. Sedan kommer Julia och sätter sig på filten hon tar upp en bok 

från filten, hon vänder och känner på boken för att sedan lägga ner den igen. Efter en 

liten stund tar Julia upp samma bok och börjar bläddra i den. Efter ytterligare en stund 

ansluter ytterligare tre barn och då upphör bokbläddringen för både Lisa och Julia. Lisa 

mumlar något när hon slår ihop sin bok som låter som slut. 

 

Berättande/kommunikation  

Jakob kommer in i rummet där stora soffan och böckerna finns. Jakob går fram till ett 

lågt bokställ som står i ett hörn av rummet, han bläddrar bland böckerna och säger 

samtidigt Jakob: – jag tycker alla böckerna är bra. En förskola med bra och 

lättillgängligt material bidrar till att barnen utvecklar en större möjlighet till läs- och 

skrivutveckling än en förskola med sämre och otillgängligt material (Eriksen Hagtvet, 

1988). Detta menar också  Von Greiff et al. (2012) i sin rapport. Roskos & Christie 

(2011) understryker också hur viktigt det är att platsen är bekväm och att den 

uppmuntrar interaktion med andra barn i deras erövrande av litteracitet. De här 

forskarna menar också att materialet som finns ska uppmuntra barnen till deras 

litteracitetsskapande genom att de får använda alla sina sinnen. Efter en stund väljer 

Jakob en pärm (se bilaga 2) som pedagogerna själva har gjort med bilder på material 

som finns på förskolan. Pärmen heter ”Vårt eget alfabet”, vid varje bild finns ordet och 

bokstaven som bilden/symbolen börjar på (se bilaga 2). Jakob börjar bläddra i pärmen 

och läser högt, samtidigt som han läser så pekar han på bilderna och säger vad bilden 

föreställer. Enligt Nikolajeva (2003) så bidrar bilderboken till att barnen skapar mening 

och kommunikation, därför är det viktigt att det finns bilderböcker som barnen har 

tillgång till i den fria aktiviteten. Björklund (2008) påvisar också bilderböckernas 

betydelse eftersom barn i tidig ålder börjar läsa bilder innan de börjar läsa ord. Jakob 

fortsätter att läsa hela boken högt när han kommer till sista sidan slår han ihop boken 

och säger slut. Han går tillbaka med boken till boklådan och berättar att han skall 

”pärla” nu. 

 

Barnens egna böcker 
Bredvid soffan på en hylla finns barnens egna böcker med kort på familjen och andra 

bilder som barnen och föräldrar har valt ut till barnens egen bok (se bilaga 2). Björklund 

(2008) lyfter fram vikten av att barnen har egna familjära böcker på förskolan, dessa 

böcker kan bidra till att ett berättande möjliggörs och att barnen kan identifiera sig med 

sina egna böcker. Barnens egna böcker kan skapa berättande kring barnens egna 

erfarenheter tillsammans med andra barn och vuxna. Genom att pedagogerna är 

närvarande och lyssnar på barnens erfarenheter kan de fånga upp dem och bygga vidare 

på dessa, detta kan ha stor betydelse för barns språkutveckling (Fast, 2001).  
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Hagtvet Eriksen (2002) hävdar att berättande måste få ett stort utrymme på förskolan i 

och med att det skapar sådana stora förutsättningar för barnen att kunna föra samtal med 

andra barn och vuxna om vad som hänt och händer i deras liv. Vygotskij (1978) 

poängterar att detta är grunden till att barnen får ett abstrakt tänkande. 

 

Material och tid 

I det stora rummet som är indelat i temarelaterade vrår så leker två flickor och en pojke 

vid dockskåpet, här finns rikligt med material. Barnen Sara, Maja och Linus har en 

diskussion om vem som skall ha vilken häst som finns att välja mellan. Sara och Maja 

vill ha samma häst och en diskusson uppstår. Härmed följer ett samtal mellan barnen 

från videoobservationen:  

Sara: – Alla hästar är likadana, nu börjar vi bråka när vi var liten alla tre då bråka inte 

vi, så bråkar vi när jag är fem år. När man bråkar är man inte bästa vänner. 

Maja:– Om jag får en så har alla en, annars blir det orättvist om jag och Linus…  

Sara:– Då måste jag välja en, säger Sara och tittar på hästarna som hon håller i 

händerna. Sara kastar iväg en av hästarna och säger, Sara: – jag vill inte ha den med 

blåmärke i alla fall. Maja plockar upp hästen som Sara kastar iväg och leken fortsätter 

ett bra tag till.  I den här aktiviteten tillåts barnen att få stort utrymme till att samtala 

kring sina egna erfarenheter. Enligt Vygotskij (1978) så är det grunden till att barnen får 

ett abstrakt tänkande. Hagtvet (2002) belyser också vikten av att barnen får utrymme till 

att samtala i förskolan. I den här aktiviteten ges barnen gott om sammanhängande tid att 

leka utan att bli avbrutna och det är en av de fyra faktorerna som är viktig i barns 

läsutveckling (Roskos & Christie, 2011). 

 

Ritande och målande 

Sara och Melker står vid stafflina och målar varsin teckning, en pedagog är närvarande 

och samtalar med barnen under hela aktiviteten. Melker målar djur med röda magar och 

pedagogen ställer öppna frågor till Melker. Detta samtal är från videoobservationen: 

Pedagogen: – Vad målar du nu?  

Melker: – Det är blod. 

Efter en stund vill Melker måla en ny teckning, pedagogen plockar fram ett nytt papper 

och fäster det på staffliet. Efter ytterligare en stund frågar pedagogen vad Melker målar. 

Melker: – Jag målar en brunn.  

Pedagogen: – Vad finns i brunnen?  

Melker: – Kiss och bajs. 

Sara säger efter en stund att hon är klar med sin teckning och pedagogen uppmuntrar 

Sara att berätta vad hon målat, Sara: – det är en spindel. När Sara och Melker är färdiga 

frågar pedagogen om de kan skriva sina namn på teckningarna. Både Sara och Melker 

skriver sitt namn (se bilaga 2). 

 

Kress (1997) belyser vikten av att pedagogerna uppmuntrar barnen i deras ritande och 

skrivande, i den här aktiviteten kunde vi se det vid flera tillfällen. Detta argumenterar 

även Annigen (2003) för. När barnen involveras i berättande tillsammans med 

pedagogerna vid tidig ålder så anser Björklund (2008) att deras litteracitet blir synlig. 

En förutsättning för samtalsdialog är att barn får ställa och svara på frågor, samt lyssna 

på andra. När barnen får möjlighet till detta uppstår berättande (ibid).  
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Sammanfattning av resultat 
 

När studiens resultat har formats har det visat sig att barnen har möjligheter till att 

erövra litteracitet i den fria aktiviteten. Men att det är stora skillnader på möjligheterna i 

inne- och uterummet. Eftersom resultatet påvisade markanta skillnader på barns 

möjligheter att erövra litteracitet i den fria aktiviteten ute och inne så riktas studiens 

diskussion till stor del in sig på detta.  I studiens resultat analyseras fem olika situationer 

som varit relevanta för studien. Dessa situationer visar vilka förutsättningar 

pedagogerna ger barnen i miljön för att utveckla sin litteracitet samt hur barnens 

möjligheter ser ut för att erövra litteracitet. I analysarbetet har Roskos och Christie 

(2011) fyra faktorer som ger barnen en positiv inverkan på deras läsutveckling samt har 

en stor betydelse för erövrande av litteracitet synliggjorts. De här fyra faktorerna 

beskrivs närmare under studiens diskussion. 
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Kapitel 5 Diskussion  

  
Syfte med studien har varit att undersöka femåringars möjligheter att erövra litteracitet i 

den fria aktiviteten i förskolan. Vi har dessutom undersökt vilka förutsättningar 

pedagogerna har gett barnen i förskolemiljön att utveckla sin litteracitet. I detta kapitel 

kommer vi inledningsvis att diskutera metoden. Därefter diskuteras resultatet, vi tar 

även upp våra egna slutsatser och synliggör egna tankar. Därefter ges förslag på vidare 

forskning inom samma tema. Arbetet avslutas med ett slutord.   

 

Metoddiskussion 

 
Inför observationen på förskolan diskuterade vi tillsammans vilken metod vi ville 

använda oss av. Valet föll på videoobservation och fältanteckningar. Enligt Pramling 

Samuelsson och Lindahl  (1999) är det svårt att göra den här studien med hjälp av 

enbart penna och papper beroende på att det inte är lätt att få med både det verbala och 

kroppspråket. Därför valde vi också att använda videokamera som observationsverktyg. 

En av fördelarna att använda sig  av video var att vi fick med både det verbala- och 

kroppspråket på inspelningen. Wehner-Godeé (2010) menar också att 

videoobservationer är en bra metod att använda sig av för att fånga barns lärande på 

förskolan. Våra observationer var tänkta att ske både i inom- och utomhusmiljö men på 

grund av att förskolans alla avdelningar var ute samtidigt så blev det svårt utifrån ett 

etiskt perspektiv. Eftersom vi inte hade tillstånd ifrån alla barns vårdnadshavare på 

förskolan så innebar det att vi endast observerade i utomhusmiljön vid ett tillfälle.  

 

Vi anser att det var lättare att analysera videoobservationerna än fältanteckningarna. Det 

var svårt att hinna anteckna allt barnen och de vuxna samtalade om och samtidigt notera 

vad som skedde i interaktionen mellan personerna i de olika aktiviteterna. Vår studie på 

förskolan skedde under en kortare period därför är underlaget inte så omfattande. När en 

forskare genomför den här sortens studie så är det svårt att göra en generalisering till 

andra, beroende på det fåtalet individer som medverkar i observationerna (Bryman, 

2011). Vid de flesta videoobservationerna så reagerade inte barnen på filmkameran så 

därför anser vi inte att resultatet påverkades. Med anledning av ovanstående anser vi att 

valet av att använda både videoinspelningar och fältanteckningar i studie var ett rätt 

beslut.  

 

Resultatdiskussion 
 

Eftersom Vygotskis teori om det sociokulturella perspektivet har stor betydelse för 

barns lärande, så har den här studien det som teoretiskt utgångspunkt. Vygotskij menar 

att allt lärande är socialt, kulturbundet och att barn ständigt söker en mening samt 

betydelse i det de gör (Smidt, 2010), det här är något som genomsyrar hela studien. Vi 

anser att de sociala kontexterna har stor betydelse för barns erövrande av litteracitet i 

den fria aktiviteten. Strandberg (2006) antyder att det som är viktigt i barns lärande är 

inte vad de har i huvudet, utan det som leder till utveckling och lärande beror på vad de 

får göra i förskolan.   

 

Barnens möjligheter i den fria aktiviteten på förskoleavdelningen har visade att barnen 

får möjligheter till att erövra litteracitet i den fria aktiviteten. Men vi har sett stora 

skillnader på möjligheten i inne- och uterummet. Det har visat sig att tillgängligheten av 
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material och pedagogernas förhållningssätt har en stor betydelse för barnens möjlighet 

att erövra litteracitet i förskolemiljön. Eriksen Hagtvet (1988) menar att en förskola som 

har rikligt och bra material som är lätttillgängligt för barnen skapar en större möjlighet 

till läs- och skrivutveckling än för barn som går på en förskola där det är sämre material 

och dålig tillgänglighet. På den här förskoleavdelningen så fanns det rikligt med 

material som var temarelaterat och som barnen kunde använda sig av i innemiljön. Att 

det finns temarelaterat material är en av de fyra faktorerna som Roskos och Christie 

(2011) menar berikar barns läsutveckling. När vi analyserade miljön så såg vi att i varje 

rum på förskoleavdelningen så var rummen indelade i temarelaterade vrår. Varje vrå 

hade ett tydligt syfte, på vad det skulle användas till.  

 

Under den tid som vi observerade på förskolan fanns hela tiden pedagogerna i närheten 

av barnen. Enligt Fast (2001) så har det en stor betydelse för barnens språkutveckling 

om pedagogerna är närvarande och ger barnen möjligheter till att berätta och fångar upp 

deras egna erfarenheter och bygger vidare på dem. Hagtvet (2002) påvisar också vikten 

av att barnen får möjligheter till att berätta och att föra samtal med både vuxna och 

andra barn om tidigare erfarenheter. En annan av Roskos och Christie (2011) faktorer 

som är viktiga för barns läsutveckling är närvarande pedagoger. Även förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) trycker på att det är pedagogerna som ska lägga grunden till 

barnens livslånga lärande, så även där betonas vikten av närvarande pedagoger. Genom 

våra analyser har vi sett att barnen ges möjligheter till att erövra litteracitet i den fria 

aktiviteten i förskolans innemiljö, beroende på att de sällan avbryts i sina aktiviteter. 

Pedagogerna ger barnen tid till att skapa egna aktiviteter och pedagogerna försöker läsa 

av situationen innan de kliver in och avbryter. Tiden är också en av Roskos och Christie 

(2011) fyra faktorer till att barnen får en positiv inverkan på läsutvecklingen.  

 

Vi är däremot kritiska till uterummet där vi såg stora brister i tillgängligheten av 

material och närvarande pedagoger. På förskolans utegård så fanns det både naturmiljö 

och planerad miljö, så det fanns bra förutsättningar att arbeta med barns utveckling och 

lärande även där. Men eftersom den skogslika miljön var på den del av gården som 

barnen inte fick tillgång till i deras fria aktivitet så försvann många möjligheter för 

barnen att undersöka och utforska den. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) så 

bör barnen i sin lek och sitt lärande få tillgång till både planerad miljö och till 

naturmiljö.   

 

Resultatet i studien visade att i utemiljön var det pedagogernas förhållningssätt som var 

en negativ faktor i barns erövrande av litteracitet i den fria aktiviteten. De fanns flera 

pedagoger ute på gården men endast en av dem var närvarande i barnens aktiviteter. 

Enligt Roskos och Christie (2011) så är en av deras fyra viktiga faktorer som berikar 

barnen i deras läsutveckling just närvarande pedagoger och det gäller både i innemiljön 

lika mycket som i utemiljön. I analysen av observationen från barns bokbläddring i 

utemiljön så visade resultatet att böcker fanns tillgängligt men att närvarande pedagoger 

saknades i denna aktivitet. Skolinspektionens kvalitetsgranskning har påvisat att många 

förskolor inte utnyttjar utemiljön på bästa sätt (Skolverket, 2013b). Det här märkte vi 

stämde på den här förskolan. Det var inte bara pedagogernas närvaro som var bristfällig 

utan även tillgången på bra material.  

 

Förskolans innemiljö hade mycket dokumentation, symboler och bilder av barnens 

alster uppsatta, men när vi observerade utemiljön så fanns nästan ingenting (se bilaga 

2). Neuman et al. (2012) menar att det är först när barnen får en uppfattning av olika 

miljöavtryck och förståelsen av att de förmedlar något som miljöavtrycken ger barnen 
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en mening. Eftersom många barn verkade tycka om att cykla på förskolan så hade 

pedagogerna kunnat sätta upp olika symboler för trafikskyltar. Även Björklund (2008) 

poängterar att bilder och symboler berättar för barnen om betydelsen av olika saker. Vi 

anser att även utemiljön på förskolan ska ge barnen möjlighet att erövra litteracitet i den 

fria aktiviteten. I utemiljön på förskolan som vi observerade lade vi också märke till att 

tillgången till varierat material var obefintligt. Roskos och Christie (2011) poängterar 

vikten av varierat material som en av de fyra faktorerna för att främja barns erövrande 

av litteracitet.  

 

Slutsatser 
 

I enlighet med resultatet menar vi att pedagogernas förhållningssätt spelar stor roll för 

barns erövrande av litteracitet i den fria aktiviteten. Den här studien är av vår mening ett 

bra redskap för pedagoger att själva få en förståelse för betydelsen av deras egna 

förhållningssätt för barnens möjligheter att erövra litteracitet i förskolan. Med denna 

studie kan vi skapa en förståelse hos pedagogerna att också den fri aktiviten i förskolan 

är viktig för barns erövrande av litteracitet. Utifrån Ekströms (2007) studie som 

Eriksson Bergström (2013) skrivit om i sin avhandling har det visat sig att lärarstyrda 

aktiviteter och fria aktiviteter är lika viktiga, eftersom det sker ett lärande hos barnen i 

båda två.  

 

Genom studiens resultat har vi synliggjort att barnen i innemiljön hade möjligheter att 

erövra litteracitet i den fria aktiviteten. Pedagogerna hade alltså gett barnen bra 

förutsättningar att erövra litteracitet inne på avdelningen. Men vi har också sett att 

barnen har betydligt sämre möjligheter i utomhusmiljön på förskolan. Eftersom vi har 

utgått ifrån Roskos och Christie (2011) fyra faktorer för barns läsutveckling så har vi 

sett att innemiljön uppfyller alla fyra faktorer. Rummen på avdelningen hade 

pedagogerna delat in i temarelaterade vrår där det också fanns varierat material som var 

temarelaterat. Fastän rummen var planerade utefter teman så hade barnen chans att 

flytta material och ändra leken efter sina egna intressen. Barnen gavs också längre 

sammanhängande tid i sina aktiviteter att leka färdigt utan avbrott för gemensamma 

planerade aktiviteter. Materialet på avdelningen var lättillgängligt för barnen och de 

behövde inte be om hjälp för att hämta de redskap som behövdes i olika aktiviteter. Vi 

kunde även se att pedagogernas förhållningssätt höll en hög kvalité i innemiljön, 

pedagogerna var närvarande i barnens aktiviteter men utan att störa leken. När barnen 

visade att de ville samtala med en vuxen så fick de positiv respons genom att 

pedagogerna fanns nära dem.   

 

Utifrån Roskos och Christie (2011) fyra faktorer som anses viktiga för barns 

läsutveckling så såg vi stora brister utifrån tre av de fyra faktorerna utomhus. Den enda 

faktor som visade positivt resultat var tiden som barnen hade till sina fria aktiviteter 

utomhus. Varken bra material, närvarande pedagoger eller temarelaterade vrår var 

synliga i utemiljön i någon större utsträckning. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

poängterar att lek och lärande är lika viktigt inne som ute på förskolan, och då borde 

miljön vara lika genomtänkt ute också. Vi kunde se i vår analys att pedagogerna gärna 

samtalade med andra vuxna i utemiljön, endast en av flera pedagoger var närvarande i 

barnens aktiviteter under vår observation. Eftersom vi endast filmade vid ett tillfälle i 

utemiljön på förskolan så är inte underlaget så omfattande just där. Vi var dock 

förbluffade över den markanta skillnaden på barns möjligheter och de förutsättningar 

som pedagogerna gav barnen att erövra litteracitet i innemiljön respektive utemiljön. 

Eftersom förskolan hade en plats med naturmiljö att tillgå så anser vi att det var negativt 
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att inte barnen hade tillgång till den delen av gården i deras fria aktivitet utan bara när 

det passade pedagogerna och verksamheterna. Utifrån studiens resultat har vi dragit 

slutsatsen att pedagogerna gav barnen olika förutsättningar i inne- respektive utemiljön 

att erövra litteracitet. Detta gjorde att barnens möjligheter att erövra litteracitet i 

förskolemiljön såg olika ut beroende på var de befann sig på förskolan. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka förutsättningar i miljön pedagogerna 

ger barnen att utveckla sin litteracitet samt vilka möjligheter barnen har att erövra 

litteracitet i den fria aktiviteten. Men eftersom studiens resultat inte varit så omfattande 

så menar vi att det skulle vara intressant att göra en studie med flera förskolor under en 

längre tid för att kunna göra en djupare analys än denna studie.  

 

Det hade även varit intressant att göra intervjuer med pedagoger, om hur deras tankar 

kring hur deras inverkan kan ha en påverkan över barns möjligheter att erövra 

litteracitet i den fria aktiviteten. Ytterligare ett förslag om fortsatt forskning inom 

samma tema skulle kunna vara att undersöka hur pedagogerna ser på uterummet som 

lärandemiljö i den fria aktiviteten. De här tankarna väcktes hos oss efter att vi såg stora 

skillnader under våra observationer av inne- och utemiljöerna som läranderum. Ett annat 

intressant förslag på fortsatt forskning hade varit att göra en studie med de yngsta 

barnens erövrande av litteracitet i den fria aktiviteten detta eftersom alla barnen ännu 

inte utvecklat det verbala språket.  
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Slutord  
Ett barns ord 

 

Behandla mig som en kortväxt person som helt enkelt bara har 

mindre erfarenhet än dig. Låt mig skratta och leka, för alltför 

snart är jag i din storlek. Tillbringa tid i min värld, med alla dess 

underverk, för jag har ofta svårt att förstå det som du tycker 

viktigast i din värld. 

 

Jag blir, precis som du, uttråkad av ytligt prat, så prata om 

meningsfulla saker med mig. Prata med mig, inte till mig och 

använda språk som jag förstår och snälla du, låtsas inte att jag 

inte är där när du pratar. 

 

Var en förebild med tydliga handlingar, inte tomma ord. Ge mig 

ett klart ja eller nej och håll fast vid det. Om du även ger mig en 

förklaring, så kanske jag överraskar dig med en åsikt. 

 

Uppmuntra min kreativa sida och ge mig praktiska kunskaper. Ge 

mig näring till mina fantasier för de är mycket verkliga för mig. 

Ge mig tid med äldre människor, för de har själv lärt sig mycket. 

 

 

Hämtad från: 

(http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=10997).  

 

 

 

Dikten som inleder slutordet har vi tagit med för att den visar på många tänkvärda ord 

som kan kopplas till vår studie. Diktens första stycke anser vi kan referera till 

närvarande pedagoger som tar barns perspektiv, och som ser vikten av lek och skratt i 

barns lärande på förskolan. Andra stycket återger att pedagogerna planerar aktiviteter 

utifrån barns intressen och meningsfullhet i förskolan, och att göra barnen delaktiga i 

samtal och inte prata över huvudet på dem. Tredje och fjärde stycket påminner oss om 

hur viktig pedagogernas förhållningssätt är i barns utveckling och lärande.  När vi ser på 

hela dikten så framträder de vuxnas förhållningssätt i alla stycken och det ligger också 

till grund i vår studie av barns erövrande av litteracitet.  

 

Vi anser att erövrande av litteracitet i förskolan är ett viktigt ämne eftersom förskolan 

fått förtydligande mål av arbetet med barns språkutveckling i och med den reviderade 

läroplanen. Dessutom har flera internationella rapporter visat på att Sveriges 

grundskolelever har presterat sämre i bland annat läsförståelse (Skolverket, 2013b). 

Senaste Pisa rapporten från 2012 synliggjorde att grundskolans 15-åringar ännu en gång 

försämrat sina resultat i läsförstålse (ibid.). Därför är det av extra vikt att grunden till 

barn läs- och skrivförståelse läggs redan i förskolan. Förskolans läroplan (Skolverket, 

2010) vilar på en demokratisk plattform och därför är det betydelsefullt i arbetet med 

barnen att förbreda dem för att bli demokratiska samhällsmedborgare. En viktig del i 

detta arbete är att ge barnen en förförståelse för skriftspråket (Liberg, 2007). Vår 

förhoppning är att denna studie ger ett kunskapstillskott och skapar förståelse hos 

http://www/
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pedagogerna för vilken stor betydelse de har för barns möjligheter att erövra litteracitet 

på förskolan i den fria aktiviteten. Till stor del menar vi att det beror på vilka 

förutsättningar pedagogerna ger barnen i miljön för att utveckla litteracitet. 
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Bilaga 1 
  

Högskolan Gävle 2014-09-01 

 

Till vårdnadshavare för barn på avdelningen……………… 

Vi heter Christina Lundén och Susanne Ericsson och läser Förskollärarprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Vi går sista termin på vår utbildning nu och kommer att skriva 

examensarbete tillsammans under denna termin. Vårt arbete kommer att handla om 

barns erövrande av litteracitet, eller med enklare ord barns erövrande av skriftspråket. 

Vi önskar därför att få komma till ert barns förskola och observera barnens aktiviteter 

och samtal. Vi kommer att använda oss av fältanteckningar och filmkamera med 

ljudupptagning i våra observationer. Under arbetet kommer vi att följa de 

grundläggande forskningskraven som gäller i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 

regler och riktlinjer för forskning (läs mer på www.codex.se). Barnen kommer att få 

veta vilka vi är och vad vi skall göra på deras förskola, barnen har rätt att säga nej om de 

inte vill delta i våra studier, vi kommer inte att skriva ut barnens riktiga namn eller 

förskolans namn i arbetet, filmen kommer bara att användas för detta ändamål. Om ni 

har frågor angående arbetet så är det bara att fråga pedagogerna på avdelningen eller oss 

när vi är på plats. 

Med vänliga hälsningar Christina Lundén och Susanne Ericsson. 

 

□    Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien.  

 

□    Nej, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i studien.  

 

Mitt barn heter ________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Lämnas till personalen på avdelningen senast 11/9-2014 
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Bilaga 2 
 

 

                         

1. Vattenslang   2. Brandlarm         3. Nödutgång 

 

                        

5. Brandfilt   6. Dokumentation ute         7. Dokumentation inne 

                

                  

8. Vårt eget alfabet     9. Barnens egna böcker 

 

 

 

 

        

10.  Barnens alster      11. Barnens alster             

 

 

            


