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Abstract 

The purpose of my study was to find out what strategies educators use in preschool to pro-

mote narrative, both regarding the educators themselves and the children's narrative. This I 

wanted to find out by interviewing preschool teachers regarding how they feel that the pre-

school's activities and their actions promote the narrative, as well as the materials and envi-

ronments used for this purpose. 

 

The method I used in the study was semistructured interviews. Participation was five respond-

ents, all preschool teachers. The interviews were recorded with the respondents' consent. 

 

The result shows that the pre-school teachers in the study build different environments, create 

cozy spaces and specific reading lanes to promote the story. Even the light can be used to am-

plify the story. The results show that strategies used by the preschoolers to listen to children's 

stories are to ask questions about what the children are saying, follow-up questions based on 

the story, and to relate children's stories to what's happening in the day's activities. This is 

stated by all respondents as important in promoting children's own stories. Preschool teachers 

state that they use the voice, body and eye contact with the children, to show that they actively 

listen and that what the child is telling is important and priority. 
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Sammanfattning 

Syftet med min studie var att ta reda på vilka strategier pedagoger använder sig av i förskolan 

för att främja berättande, både gällande pedagogerna egna samt barnens berättande. Detta 

ville jag ta reda på genom att intervjua förskollärare gällande hur de anser att förskolans 

verksamhet och deras agerande främjar berättandet, samt vilka material och miljöer som 

används för detta ändamål.  

Metoden jag i studien använde var semistrukturerade intervjuer. Deltagande var fem 

respondenter, alla förskollärare. Intervjuerna spelades med respondenternas samtycke in. 

Resultatet visar att förskollärarna i studien bygger upp olika miljöer, skapar mysiga rum och 

specifika läshörnor för att främja berättandet. Även att ljuset kan användas för att förstärka 

berättandet. Resultatet visar att strategier som förskollärarna använder vid lyssnande till 

barnens berättelser är att ställa frågor om det barnen berättar, följdfrågor utifrån berättandet 

samt att relatera barnens berättelser till det som händer inom verksamheten under dagen. 

Detta förs fram av alla respondenter som viktigt i främjandet av barnens egna berättande. 

Förskollärarna uppger att de använder rösten, kroppen samt har ögonkontakt med barnen, för 

att visa att de aktivt lyssnar och att det barnen berättar är viktigt och prioriterat. 

 

Nyckelord 

Förskola, berättande, muntligt berättande, strategier, lärandeobjekt, variationsteori, miljöer, 

material 
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Inledning 

Denna studie kommer att behandla förskollärares strategier för att främja berättande, både 

gällande deras egna berättande och barnens berättande, genom användande av material och 

miljöer och hur de för fram att de gör detta.  

Detta ämne har jag valt för att litteratur och då främst berättelser och att berätta alltid har 

fängslat mig, jag anser personligen att det är viktigt att lyssna till barns berättelser och att låta 

berättandet ta plats i förskolan. Berättandet är något som enligt min erfarenhet förekommer 

dåligt inom förskolan, det finns även en okunskap kring berättande och vad kan som häri kan 

ingå, därför anser jag att mitt valda problemområde är relevant. 

I min studie har ett aktivt val gjorts, att betrakta berättandet som något öppet och inte 

områdesbestämt gällande någon specifik praktik, dock blir en inriktning mot det muntliga 

berättandet synlig. Elisabeth Björklund menar att kontexten, sammanhanget vi befinner oss i, 

är viktigt (Björklund, 2008. s.80). Lene Brok menar att alla som vill och är intresserade av en 

levande berättarmiljö, kan skapa denna berättarmiljö (Brok, 2007. s.9), och enligt henne är att 

ha ett intuitivt och spontant, lustfyllt förhållningssätt det bästa för att bli en bra berättare (ibid. 

s.18). Berättandet i sig, kan vara ett sätt för barnen att skapa sammanhang och finna sin plats i 

tillvaron, enligt resultaten från Märtha Anderssons studie (2014. s.187ff). Dessa tre, 

Björklund, Brok och Andersson, är de jag valt att fokusera på i mina studier av tidigare 

forskning inom ämnet berättande. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) föreskriver att förskollärare ska ansvara för att 

barnen stimuleras och utmanas gällande språk och kommunikation, samt ställs inför nya 

utmaningar som ger dem möjlighet att erövra nya färdigheter och erfarenheter (Skolverket, 

2016. s.11), vilket berättandet är en viktig del av. Att utmana och få nya erfarenheter, att 

berätta för och med varandra samt lyssna till berättande stärker barnen i både språk och 

kommunikation. 

Forskning kring området språk och berättande är oftast utifrån det sociokulturella 

perspektivet. Själva ämnesområdet berättande har i sig en sociokulturell aspekt, det vill säga 

att språkutvecklingen och det sociala främjas av det sociokulturella arbetet där dessa delar 

ligger i fokus, genom samspel och att lära tillsammans. För att vidga bilden valde jag att i min 
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uppsats undersöka utifrån det variationsteoretiska perspektivet, och de därtill hörande 

relevanta begreppen lärandeobjekt, kritiska drag och aspekter samt learning study (begreppen 

förklaras och diskuteras under rubriken teoretiska utgångspunkter).  

Jag har i mitt arbete valt att fokusera på tidigare forskning kring det variationsteoretiska 

perspektivet skriven av Mun Ling Lo (2014), Ulla Runesson (2011) och Ference Marton 

(2013).  

Lo menar att en viktig del av att välja ett lärandeobjekt ligger i att kunna förklara varför 

barnen ska lära sig respektive begrepp eller ämne, och om erfarenheten de får av lärandet kan 

hjälpa dem att få bättre förståelse för den värld de lever i (Lo, 2014. s.35.). Runesson menar 

att lärandeobjektet i en learning study är resultatet av de aspekter som identifierats och som 

funnits kritiska för att utveckla förmågor (Runesson, 2011. s.11). Enligt Marton finns det 

ingen som är bättre än en lärare, på att veta vad barnen behöver lära sig och hur de bäst kan 

lära sig detta, då detta grundar sig i vad de redan kan och vad de ännu inte har lärt sig 

(Marton, 2013. s.16). Detta är grunden i en learning study. Varefter jag anser att kopplingen 

mellan förskolans verksamhet och de planerade aktiviteterna däri tydligt kan kopplas samman 

med grundtanken kring en learning study. Detta då Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) föreskriver att vi genom olika sätt att lära och varierade kunskapsformer ska bilda en 

helhet för att ge barnen stimulans och vägledning så att de därigenom kan utveckla sina 

instinkter och erövra nya kunskaper (Skolverket, 2016. s.7). 

Avsikten med min studie är att ta reda på hur förskollärarna främjar berättandet i förskolan, 

vilka strategier som blir synliga i deras svar och även ta reda på deras sätt att främja barnens 

egna berättande.  

Syfte 

Att ta reda på vilka strategier pedagoger använder sig av i förskolan för att främja berättande. 

 

Frågeställningar 

 Hur anser pedagoger att förskolans verksamhet och deras eget agerande främjar 

berättande? 

 Vilka material och miljöer använder pedagogerna för att främja berättande? 



 

3 

 

Studiens upplägg 

Studien är indelad i fem kapitel. I det första kapitlet presenteras bakgrunden, syftet och 

frågeställningarna som ligger till grund för studien. I det andra kapitlet redovisas samt 

redogörs för forskning som tidigare gjorts inom ämnet samt en genomgång av litteratur och 

begrepp relevanta för studien. I det tredje kapitlet beskrivs metodval, urval och praktiskt 

genomförande av studien. I fjärde kapitlet redovisas resultaten från studien och analys av 

dessa resultat. I femte kapitlet presenteras metoddiskussion och diskussion av resultatet, samt 

slutsats och förslag till vidare forskning inom området. 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

Styrdokument 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är det styrdokument som med hjälp av mål och 

riktlinjer styr verksamheten inom förskolan. 

Läroplanen föreskriver att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngrupp genomförs så 

att barnen upplever det meningsfullt att lära sig nya saker. De ska stimuleras och utmanas 

gällande språk och kommunikation samt ställas inför nya utmaningar som stimulerar dem att 

erövra nya färdigheter och erfarenheter (Skolverket, 2016. s.11). Utgångspunkten för 

verksamheten ska utformas och präglas av en helhetssyn på barnet, där lärande, utveckling 

och omsorg utformas utifrån hänsyn tagna till barnens olika förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2016. s.5f). I främjandet av lärandet blir vad personerna i arbetslaget lägger för 

innebörd i begreppet lärande samt i det tillhörande begreppet kunskap viktigt, därför förutsätts 

enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016. s.6) att en aktiv diskussion om detta förs. 

Förskollärare ska i förskolan ansvara för att utvärderingar och dokumentation görs och 

används samt kritiskt granskas, för att genom detta få syn på hur arbetssätt och innehåll i 

verksamheten påverkar barnens möjligheter att utvecklas och lära (Skolverket, 2016. s.14f).  

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig innebörden i begrepp, kan se samband 

och ställa frågor. Olika sätt att lära och varierade kunskaps- och språkformer bör i förskolan 

därför bilda en helhet, detta för att ge barnen stimulans och vägledning så att de genom egen 

aktivitet kan utveckla sina instinkter och erövra nya kunskaper (Skolverket, 2016. s.7). De ska 

också få möjlighet att utveckla ett intresse samt en förståelse för symboler, bilder, texter, samt 

kunna använda sig av, tolka och samtala om dessa (Skolverket, 2016. s.9f). 

Berättande 

I min studie så kommer jag i huvudsak att beröra muntligt berättande utifrån ett i övrigt 

relativt öppet förhållningssätt där område och praktik där detta utförs inte är specificerat. 

 Anderssons slutsats i den doktorsavhandling hon författat i ämnet, gör gällande att 

berättandet och dess möjligheter är ett sätt att skapa meningsfulla sammanhang för barnen 
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(Andersson, 2014. s.195f). Brok beskriver berättandet som ”något i grunden mänskligt” 

(Brok, 2007. s.18), och Björklund menar att det är ett uttryck för litteracitet då en del av 

berättandet är kommunikation mellan barn, andra barn och pedagoger, och då berättandets 

olika former kan ge en grund till samt ”bilda en länk till barnens språkliga världar” 

(Björklund, 2008. s.97). Det är dessa tre, Andersson, Björklund och Brok och deras sätt att se 

på samt definiera berättande jag valt att i mitt arbete utgå ifrån. 

I sin avhandling diskuterar Björklund hur litteracitet erövras och uttrycks i de tidigaste 

åldrarna, kunskapen om hur detta erövras samt samspelsprocesserna kring litteracitet i 

barngrupp (Björklund, 2008. s.66f). Björklund för fram att det övergripande målet med 

barnens berättande är användningen samt skapandet av återkommande strukturer (Björklund, 

2008. s.135). Detta menar hon gäller både formmässiga strukturer och innehållsmässiga 

strukturer. Hon menar även att barnen i det självständiga berättandet formulerar och skapar 

egna berättelser, berättelser där pedagoger kan vara de som binder samman handlingen. Det 

kan exempelvis handla om att pedagogerna stödjer barnen i att hitta de ord de söker, hjälper 

dem att hitta ett sammanhang i berättelserna samt litteracitet återkopplar till det barnen 

berättat och relaterar till händelser och aktiviteter (ibid. 2008. s.135). 

Enligt Brok har alla som vill och är intresserade av en levande berättarmiljö i förskolan 

möjlighet att skapa detta (Brok, 2007. s.9). Hon menar även att berättelsen är något som 

sätter ”det inre livet i rörelse” (Brok, 2007. s.18), och att det vid framförallt muntligt 

berättande handlar om en stor inre aktivitet. Brok beskriver det som att det bara finns ett sätt 

att lära sig att berätta fängslande; att berätta och fortsätta berätta. Att ha ett intuitivt och 

spontant lustfyllt förhållningssätt, det menar hon är det bästa för att bli en bra berättare (Brok, 

2007. s.18.).  

Brok för fram att ord och berättelser är förlösande och bidrar till att skapa mening. Hon menar 

att vi kan dela upplevelser och erfarenheter genom att berätta historier för varandra som är 

baserade på våra personliga erfarenheter. Genom detta kan vi även bekräfta varandra som 

personer (Brok, 2007. s.22). Även i Anderssons studie visar resultaten på att berättandet inte 

bara erbjuder möjligheter att skapa sammanhang utan även kan vara ett sätt och ett stöd för 

eleverna att hitta sin plats i tillvaron (Andersson, 2014. s.187ff). Meningsskapande är ett 

begrepp som också Björklund använder sig av. Enligt Björklunds studie uppstår barnens 

meningsskapande i interaktion med andra, där andra lyssnar samt svarar på samma berättelse 
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(Björklund, 2008. s.60), vilket handlar om ett sociokulturellt lärande. Andersson (2014. s.207) 

menar att en stimulerande berättarmiljö där eleverna både får lyssna till samt själva berätta 

gör berättandet till ett konkret sätt att kommunicera på (Andersson, 2014. s.207).  

Björklund har i sin studie fått syn på tre kategorier som framträtt utifrån berättande som 

litteracitetspraktik. En sammanfattning av dessa tre kategorier gör gällande att barnen i sitt 

berättande är deltagande och kommunicerar med varandra, de blir involverade i berättandet på 

olika sätt och de tar även egna initiativ till samtal och berättande både för sig själva som i 

interaktion med andra (Björklund, 2008. s.92). Andersson menar att eleverna genom 

berättandet ges möjlighet att inta olika perspektiv och att de genom detta får en större 

möjlighet att fundera över hur andras handlingar förstås, detta genom att de i berättelsens 

form kan ta del av skilda världar med en mängd olika rollkaraktärer (Andersson, 2014. s.39). 

Enligt Brok kan vi när vi speglar våra inre konflikter i sagor och myter bli medvetna om våra 

egna problem och se vart våra utvecklingsmöjligheter finns (Brok, 2007. s.24f), i likhet med 

Anderssons slutsatser från sin studie; att berättelser och att själva berätta, kan stödja och 

hjälpa eleverna i vad de själva känner och tycker (Andersson, 2014. s.41).  

 

Berättandet och dess möjligheter, är vad lärarna i Anderssons studie främst lyfte fram som ett 

sätt att skapa meningsfulla sammanhang för eleverna i det pedagogiska arbetet (Andersson, 

2014. s.195f). Björklund har i sin studie kunnat dra slutsatsen att berättandet börjar tidigt, 

redan då barnen klarar av att konstruera enkla meningar (Björklund, 2008. s.64f), så görs det 

tydligt att berättande är något som sker, det jag i min studie vill få reda på är strategierna i 

förskolan för att främja berättande.  

Miljö och material 

Brok menar att när en trygg miljö och atmosfär skapats så ökar barnens lust att själva berätta 

(Brok, 2007. s. 21f) och Andersson menar att skapandet av en stimulerande berättarmiljö ger 

ett meningsfullt sammanhang (Andersson, 2014. s.207). Detta kan även kopplas till 

Björklund, då hon menar att barns relationer med omgivningen ger dem möjligheter att 

använda berättande för att uttrycka sina erfarenheter (Björklund, 2008. s.201f). Björklund 

menar även att tydliga kopplingar till aktiviteter och miljöer som finns i barnens omgivning 
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kan användas som stöd för att ge barnen mer förståelse kring det som annars kan vara 

komplext och svårt för dem att förstå (Björklund, 2008. s.203f).  

Strategier 

När vi berättar blir det enligt Brok oundvikligt att vi reflekterar över hur vårt berättande 

inverkar på andra. Den process som pågår när vi tillägnar oss en berättelse, samt i vårt arbete 

att förmedla denna till andra, är något som sätter självkänsla och den egna identiteten i fokus 

(Brok, 2007. s.27). Hon menar att vi för att kunna berätta levande måste hitta berättelser vi 

själva tilltalas av, samt göra dessa till våra egna. Brok menar att vi i berättandet kan fokusera 

vår uppmärksamhet på vår användning av språket, och därigenom uppleva att vi kan nyansera 

oss i vårt sätt att uttrycka oss i själva berättelsen (ibid. s.28). 

Teoretiska utgångspunkter 

I min studie har jag valt att arbeta med det variationsteoretiska perspektivet som grund, samt 

de därtill relevanta begreppen lärandeobjekt, kritiska drag och kritiska aspekter samt learning 

study (konkreta definitioner av dessa följer nedan). 

Variationsteori 

Variationsteorin är en teori om lärande som utvecklats av Marton och hans kollegor (2005. 

s.107f). Marton beskriver teorin som ett sätt att göra det tydligt vad som inom lärande bör 

fokuseras på, det vill säga vad som varierar och vad som inte gör det, vad som är invariant 

(Marton, 2005. s.121). 

Utifrån variationsteorin misslyckas lärandet om vi enbart ser detaljer och inte fokuserar på 

vad detaljerna är en del av och därmed kan få en bild av hur helheten ser ut (Lo, 2014. s.36). 

Vi måste enligt denna teori ha en helhet att utgå ifrån som delarna tillhör, innan delarna och 

de enskilda detaljerna kan få en innebörd för oss. För att stödja barnen i att förstå den djupare 

innebörden i en berättelse kan vi upprepa och repetera berättandet, på varierade sätt få barnen 

att fokusera på olika delar av berättelsen och därigenom ge dem en tydligare förståelse av hela 

berättelsen (ibid.s.36). 

Lärandeobjekt 

Inom variationsteorin är lärandeobjektet en term med speciell betydelse (Lo, 2014. s.34). 
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Lärandeobjektet är den förmåga som läraren vill att barnen ska lära sig. Vid urvalet av ett 

lärandeobjekt ska läraren inte enbart fokusera på ett ämne eller ett begrepp, utan även vara 

medveten om samt tänka på förhållandet mellan den lärande och det utvalda lärandeobjektet 

(Lo, 2014. s.35). En viktig del av att välja lärandeobjekt blir att analysera skälen de anser vara 

till att barnen ska lära sig respektive begrepp eller ämnen. ”Värdet av att lära sig ett objekt 

ligger i om erfarenheten av lärandet kan hjälpa elever att få bättre förståelse för den värld de 

lever i.” (Lo, 2014. s.35).  

Lärandeobjektet i denna studie är berättandets främjande, då framförallt aktiviteter och sätt att 

föra fram det muntliga berättandet och dess möjligheter samt vilka strategier förskollärare 

använder för att främja berättandet.  

 

Kritiska drag och kritiska aspekter 

En förståelse av termerna kritiska drag och kritiska aspekter krävs för att få en djupare 

förståelse av lärandeobjektet och relationen till den som lär. Kritiska aspekter handlar enligt 

Marton om huruvida en person kan urskilja dessa eller lära sig att göra detta (Marton, 2005. 

s.107f). Att lära sig urskilja kritiska drag är enligt Marton beroende av vad som i en situation 

varierar och vad som inte gör detta, vad som är invariant. Enligt det variationsteoretiska 

perspektivet kan vi endast urskilja sådant som varierar (ibid. s.107f), vi upplever saker, 

personer och situationer på olika sätt. Vi lägger därmed märke till hur nya saker skiljer sig åt 

från sådant vi tidigare sett och stött på, vi lägger märke till skillnader mellan människor eller 

föremål, eller skillnader mellan egenskaper hos människor och föremål, men inte till 

människor, föremål eller deras egna inneboende egenskaper (Marton, 2005. s.108). Detta 

handlar, som både Lo (2014. s.40) och Marton (2005. s.108) framhäver och förespråkar, att vi 

behöver använda rätt variationsmönster för att lära ut något till barnen. Det finns enligt Lo två 

skäl till att bestämma de kritiska dragen av lärandeobjektet. Det första skälet är att det gör det 

lättare för lärarna att förstå själva lärandeobjektet, och det andra skälet är att de kritiska 

dragen fungerar som ett stöd för lärarna när de ska hantera elevernas individuella olikheter 

(Lo, 2014. s.80ff). Lo menar att det är lärarens ansvar att ge elever förutsättningar till att 

upptäcka och urskilja kritiska drag och aspekter som tidigare förbisetts. Detta kan handla om 

aspekter som eleven tagit för givna eller att dessa drag av andra skäl hamnat i bakgrunden 

(ibid. s.83f). För att lära sig behöver sättet att se på något ha ändrats, vilket kan leda till ett 
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nytt att se, uppfatta eller förstå något.  

Detta nya seende eller nya förståelse av något beror enligt variationsteorin på att vi fokuserat 

på drag eller aspekter av detta något som vi tidigare inte haft i fokus (Lo, 2014. s.83f). 

Exempelvis när vi talar om färgerna och kopplar dessa till olika föremål och aspekter i en bok, 

om vi enbart skulle benämna sakerna med deras specifika färg skulle barnen inte få hjälp att 

separera och urskilja begreppet färg och just den specifika färg vi benämner. Om vi istället 

kopplar färgen till olika saker och även benämner dessa, såsom en gul bil, en gul stol, ett gult 

klädesplagg, samt gör detta gällande flertalet olika färger, en gul bil, sedan en grön bil, en 

grön stol etc. Då använder vi färgen som konstant variabel, att färgen är densamma oavsett 

vilket föremål som färgen är en del av, vilket gör att barnen får möjlighet att via det använda 

variationsmönstret urskilja och separera de olika begreppen (Lo, 2014. s.40f). En nödvändig 

förutsättning för lärande som Marton (2005. s.108) för fram är att det finns en variation 

mellan objekten vi försöker lära känna, vilket även Lo (2014. s.40f) menar är prioriterat. För 

att förstå och kunna skilja på begreppen behöver barnet kunna urskilja både färgen i sig, 

exempelvis ”gul”, vilket då blir det kritiska draget, och även den då relevanta kritiska 

aspekten, begreppet ”färg” i sig behöver för barnet vara tydligt (Lo, 2014. s.40f). 

Learning study 

Learning study som modell ger enligt Lena Landgren, Helene Svärd och Eva Wennås Brante 

ett mer medvetet fokus på själva lärandet vid planering inför, under och efter en genomförd 

aktivitet tillsammans med barnen (Landgren, Svärd & Wennås Brante, 2013. s.151). Den 

erfarenhet detta ger kan enligt Landgren m.fl sedan leda till att lärare i förskolan tar till vara 

på samt skapar situationer där barnen konkret lär. Genom att fokusera på vad barnen kan nu 

och vad vi vill utveckla, blir det enligt Landgren m.fl möjligt att fokusera på lärandet istället 

för görandet (Landgren et al, 2013. s.157).  

Runesson menar att lärandeobjektet i en learning study är resultatet av de aspekter som 

identifierats och som funnits kritiska för att utveckla förmågor (Runesson, 2011. s.11). 

Resultatet är en beskrivning av insikterna som kommit fram genom processen snarare än en 

beskrivning av processen i sig. Detta resultat dokumenteras sedan och förs vidare till andra 

lärare. Runesson ifrågasätter med detta som grund om kunskapen kan överföras till andra 

sammanhang, andra lärare och andra barn, samt vad effekten av detta blir för barnens 
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egentliga lärande (Runesson, 2011. s.11). Enligt Runesson är det relationen mellan en individ 

och det den ska lära sig som är i fokus i en learning study (ibid. s.15). Detta innebär enligt 

Runesson att inte ställa sig frågor angående om barnen lär sig bättre i grupp, eller om de lär 

sig bättre med hjälp av konkret material, utan istället är det frågor kring förhållningssättet och 

förmågorna som det finns en önskan att utveckla som står i fokus (ibid. s.8f). Detta bör enligt 

Runesson göras genom att fråga vad det innebär att kunna något specifikt, hur barnen visar att 

de faktiskt lärt sig och att fråga sig vad som behövs för att barnen ska förstå på ett nytt sätt. 

Genom att se på lärandet på detta sätt, så måste de kritiska aspekterna ses i relation till den 

som lär sig. 

Marton menar att samspelet mellan barn och vuxen blir mer interaktivt ju yngre de lärande är 

(Marton, 2013. s.16). Dock är detta enligt honom inget hinder i att observera vad som händer 

och vad barnen till en början redan kan, vad de kan till slut och vad som var den bidragande 

orsaken till skillnaden mellan den tidigare kunskapen och den nya. Vilket är vad en learning 

study i grunden handlar om. 

 Man kan ifrågasätta varför lärarna själva behöver komma fram till vad barnen behöver 

 lära sig och hur man bäst kan hjälpa dem med det. Men vad barnen behöver lära sig och 

 hur det bäst kan ske beror på vad de redan kan och vad de ännu inte har lärt sig. Och det 

 finns ingen människa på denna jord som är bättre skickad att ta reda på det än deras 

 lärare. (Marton, 2013. s.16) 

 

Runesson menar att studiet av relationen mellan lärande och undervisning är en central del i 

learning study (Runesson, 2011. s.9). Grunden ligger i vad barnen tar med sig in i den lärande 

aktiviteten, vilket sedan ligger till grund för planering av aktiviteter och verksamhet. Det är 

resultatet av det som barnen lärt sig utifrån denna lärande aktivitet som ligger till grund för 

revidering. I revidering görs då en analys för att se vad som kunde ha saknats för att ge dem 

möjlighet att lära sig (ibid. s.9). Detta är något som även Lo för fram, att det barnen lär sig 

och får med sig av aktiviteten ligger i vad de faktiskt upplever och erfar av att delta och vara 

en del av det som sker (Lo, 2014. s.38f). 
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Metodologisk ansats och val av metod 

I detta kapitel redogör jag för min valda metod, och det urval jag därtill gjort. Därefter följer 

en beskrivning av studiens praktiska genomförande samt hur materialet bearbetades. Sista 

delen av detta kapitel behandlar de forskningsetiska överväganden som gjorts gällande studien 

samt reliabiliteten, validiteten, replikationsmöjligheten och generaliserbarheten. 

Val av metod 

Fokus för denna studie är muntligt berättande utifrån ett i övrigt relativt öppet 

förhållningssätt. Område och praktik där muntligt berättande utförs är inte specificerat. Detta 

anser jag blir tydligt i min utformade intervjuguide, detta då jag vill ge respondenterna 

möjlighet att själva svara vad de anser att berättande är, utan att jag ger dem redan i förväg 

uttänkta linjer kring berättandet. 

Metoden jag valt är intervju, i denna studie specifikt semistrukturerade intervjuer, det vill 

säga en intervjuform med en intervjuguide som grund men där respondenterna har en viss 

frihet att utforma sina svar på sitt eget sätt samt där uppföljningsfrågor kan ställas (Alan 

Bryman, 2011. s.206, s.414-415). Frågorna ska ställas i den ursprungliga ordning som 

utformats i intervjuguiden, med uppföljningsfrågor enbart i särskilda fall där dessa känns 

viktiga för att exempelvis förtydliga ett svar eller något respondenten sagt. Det är viktigt i 

denna sorts intervjuer att det finns en viss flexibilitet (ibid. s.419). 

Genom att använda öppna frågor hoppas jag kunna ge respondenterna möjlighet att svara med 

sina egna ord, att jag inte valt vilka ord och innebörder de ska fokusera på. Öppna frågor 

lämnar utrymme för svar som kanske inte väntats vid utformningen av själva frågorna 

(Bryman, 2011. s.243ff), samt ger större möjlighet att få reda på respondenternas tolkning av 

en fråga. Intervjuguiden kommer därför innehålla öppna frågor där respondenterna fritt och 

med egna ord får svara vad de anser (Bryman, 2011. s.241). 

Urval 

Då förskollärarprofessionen var mest intressant för min studie valde jag att enbart söka 

förskollärare som möjliga respondenter. Förfrågan skickades via mail till fem förskolechefer, 

ansvariga för allt från en till flertalet förskolor var, inom en och samma kommun. Två av 
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dessa förskolechefer svarade och godkände att jag kontaktade de förskolor för vilka de är 

ansvariga. Därefter bokades tid för intervjuer med sex stycken förskollärare. 

 

Genomförande 

Det är viktigt att skapa en relation som gör att respondenten känner sig villig att delta i en 

intervju, vilket ger större möjlighet att få de respondenter som sagt sig villiga att delta i intervjuer 

inte avbryter eller avbokar (Bryman, 2011. s.213). Till de som valde att delta lämnade jag därför 

samtyckesbrev på plats, för underskrift och en första personlig kontakt. I samtyckesbrevet fick 

personen ifråga skriva under med sitt namn och datum. Detta för att säkerställa att personen 

var medveten om vad den gick med på gällande intervjun. I brevet stod syfte med min studie 

samt en förfrågan om att spela in intervjun (se bilaga 1). 

Deltagandet i min studie innebar för pedagogerna att de var med på en intervju som tog ca 15 

minuter. Vid kontrollerande av ljudfiler kunde jag konstatera att intervjuerna var mellan 12-23 

minuter långa vardera. Intervjuerna blev utförda i mindre rum på avdelningen där 

respondenten arbetade, förutom i ett av fallen där intervjun utfördes i personalrummet. Det 

viktiga för mig och respondenterna var att intervjun blev utförd i en ostörd miljö.  

Genom att spela in intervjuerna kunde jag koncentrera mig på frågorna och respondenten 

istället för att anteckna. Alla respondenter svarade ja på min fråga att bli inspelade, jag 

garanterade dem att ljudfilen skulle avidentifieras samt raderas när mitt arbete är färdigställt. 

Jag använde mig av en intervjuguide med frågor anpassade för att få svar på 

frågeställningarna inom mitt syfte, därav fick alla medverkande samma frågor. Frågorna är 

ställda utifrån respondenternas profession, inte kopplat till avdelning eller förskola i sig. 

Vid intervjuer ska svaren nedtecknas så exakt som möjligt (Bryman, 2011. s.214), för att få 

bästa möjlighet till detta samt kunna fokusera på intervjun och respondenten så valde jag att 

spela in mina intervjuer, med hjälp av en app på min mobiltelefon, och sedan transkribera 

dessa inspelningar. Detta för att försöka undkomma att förvränga respondenternas svar och 

därigenom skapa felkällor (Bryman, 2011. s.214). Bryman menar att inspelade intervjuer är 

att föredra, för att genom det kunna göra en detaljerad analys och kunna få med 

respondenternas svar med deras egna ord (Bryman, 2011. s.419). Vid enbart antecknande 

menar han att det är lätt att uttryck och korrekta fraser går förlorade (ibid. s.419). 
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Bearbetning av material 

För att säkerställa anonymiteten har jag namngett respondenterna med bokstäver, A-E. 

Vetenskapsrådet menar att anonymisering och avidentifiering förutsätter att det inte går att 

kombinera en viss uppgift eller ett visst svar med en viss specifik individ (Vetenskapsrådet, 

2011. s.6f). Bryman (2011. s.419) menar att inspelade intervjuer är att föredra, för att genom 

det kunna göra en detaljerad analys och kunna få med respondenternas svar med deras egna 

ord. Vid enbart antecknande är det lätt att uttryck och korrekta fraser går förlorade (ibid. 

s.419). Intervjuerna spelades in, med de respondenter som godkände detta, vilket i min studie 

gällde för alla medverkande respondenter. I intervjuerna med respondenterna förekom 

dialektala uttryck och ord samt formuleringar uttalade med viss brytning. För att ytterligare 

anonymisera och avidentifiera har jag därför valt att vid transkribering och sammanställning 

av intervjuer i det dokumenterade skriftspråket inte ta med dessa dialektala uttryck, utan jag 

har så gott det går skrivit orden så som de i svenska språket stavas. Detta för att inte någon 

ska kunna bli igenkänd på grund av sitt sätt att uttrycka sig etc. 

Transkribering gjordes i nära anslutning till intervjuerna och svaren sammanställdes genom 

att respondenternas svar på frågorna ställdes samman, så att alla svar på en och samma fråga 

var i ett dokument, för att jag sedan skulle kunna jämföra fråga för fråga. Då alla respondenter 

i min studie är förskollärare har jag valt att benämna dem med förskollärare både i analys och 

resultat. 

Etiska ställningstaganden 

Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2002. s.6) fyra huvudkrav beskriver jag i detta avsnitt 

de etiska ställningstaganden jag gjort gällande mitt arbete och min studie. 

Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet innebär informationskravet att forskaren ska informera de deltagande i 

en studie om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002. s.7). De som berörs av min studie fick vid 

samtal till avdelningar på förskolorna ta del av syftet och min avsikt med studien. 

Kontaktuppgifter till mig fick de vid första kontakten. 

Efter samtalen så åkte jag dagen därpå personligen ut till förskolorna. På plats på förskolorna 

meddelade jag de praktiska riktlinjerna för min studie, intervjuns längd och att jag planerade 
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att spela in intervjuerna. Vetenskapsrådet menar att de medverkande ska upplysas om att 

deltagande i studien är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002. s.7). Jag var därför tydlig med att meddela dem att deras medverkan 

var frivillig och att de när som helst under arbetets gång kunde avsäga sig sin medverkan. 

Samtyckeskravet 

Enligt Vetenskapsrådet har deltagare i en undersökning rätt att bestämma om de ska medverka 

eller inte, därför ska medverkande deltagares samtycke inhämtas innan en studie kan 

genomföras (Vetenskapsrådet, 2002. s.8f). Då jag enbart valt att intervjua förskollärare så 

kunde jag vid besök på förskolorna ge dem samtyckesblanketter på plats som de där skrev 

under.  

Jag bad sedan åter igen vid tiden för intervjuerna om de deltagandes samtycke i att jag spelade 

in intervjuerna. Jag meddelade även här att de när som helst kunde avbryta de pågående 

intervjuerna, och därmed avbryta sin medverkan, eller i efterhand meddela att de inte ville 

vara en del av min studie. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att genom hela examensarbetets process ska en viss uppgift 

inte kunna kombineras med en bestämd deltagares eller respondents identitet, inga obehöriga 

ska kunna ta del av data. Detta förutsätter att forskaren anonymiserat eller avidentifierat sitt 

material (Vetenskapsrådet, 2011. s.66ff), vilket i praktiken innebär att vid intervju har 

kopplingen mellan svaren och deltagarna eliminerats.  

Jag har inte någonstans antecknat namnen på de som skulle intervjuas i kombination med 

namnet på de förskolor där de arbetade eller någon form av kontaktuppgifter till dem. 

Samtyckesblanketterna med de underskrivna namnen har inte under någon del av processen 

funnits i anknytning till övriga kontaktuppgifter gällande de deltagande eller materialet från 

intervjuerna.  

Enligt Vetenskapsrådet bör för deltagande de åtgärderna beskrivas som vidtagits för att risken 

att personuppgifter angående de deltagande och deras svar inte sprids (Vetenskapsrådet, 2011. 

s.66f). Jag meddelade de deltagande vid första besöket på förskolorna att 

samtyckesblanketterna skulle ligga i ett låst utrymme i mitt hem, och att ingen information 
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gällande förskolan de arbetar på eller dylikt skulle finnas i anknytning till detta. Samt att 

ljudfilerna redan vid intervjuerna skulle bli anonymiserade i form av att ljudfilerna skulle 

benämnas med bokstäver, och inte deras namn. 

Nyttjandekravet 

När mitt examensarbete är färdigställt kommer all insamlad material och all data att förstöras, 

vilket även de deltagande fått information om.  

Enligt Vetenskapsrådet ska uppgifter som samlats in om enskilda personer endast användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002. s.14), det är endast jag som har tillgång till 

mitt material, och det insamlade materialet kommer endast att användas till detta 

examensarbete. Vid förstörande av detta inte finnas möjlighet att återställa mitt material. 

Reliabilitet, replikation, validitet och generaliserberhet 

Bryman (2011, s.49) menar att reliabilitet, replikation och validitet är de tre viktigaste 

kriterierna för bedömning av undersökningar gällande samhällsvetenskapliga fenomen. Jag 

kommer nedan att redogöra för dessa tre aspekter, samt aspekten generaliserbarhet gällande 

mitt arbete. 

Reliabilitet och replikation 

Reliabiliteten, tillförlitligheten i undersökningen, rör frågan om de resultat som nåtts är 

konsistenta (Bryman, 2011. s.49). Det vill säga att resultaten skulle bli desamma om 

undersökningen utfördes på nytt.  

När jag sökt respondenter att intervjua har jag kontaktat flera förskolor och olika avdelningar 

på dessa förskolor. Jag har under planeringsfasen och i sökandet av respondenter försökt se 

till att det enbart är respondenter från olika avdelningar. Även om några skulle arbeta på 

samma förskola, så var mitt grundmål att de inte skulle arbeta i samma arbetslag. Detta 

lyckades jag inte helt med gällande två av mina respondenter, de arbetar i samma arbetslag på 

samma avdelning. 

Jag hoppas dock inte, att de sammanställda resultaten utifrån mina utförda intervjuer hade 

blivit annorlunda eller gett andra svar om endast en av respondenterna från den avdelningen 

hade blivit intervjuad. Jag har formulerat min intervjuguide utifrån den egna professionen och 
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det egna förhållningssättet, inte utifrån själva förskolans eller avdelningens sätt att arbeta. Det 

är naturligtvis så att respondenternas förhållningssätt och sätt att arbeta inom mitt valda 

område är tydligt sammankopplat med deras sätt att arbeta i verksamheten. Vilket märks av i 

sättet de svarar på, i de gemensamma uttrycken såsom att ”vi” gör på ett visst sätt och dylikt. 

I arbetet är detaljerna gällande tillvägagångssättet kring undersökningen tydligt förklarat. 

Detta gör att undersökningen blir replikerbar, det vill säga att undersökningen blir möjlig att 

upprepas av någon annan (Bryman, 2011. s.49). 

Validitet  

Det enligt Bryman (2011. s.50) i flera avseenden viktigaste kriteriet för forskning är validitet, 

vilket behandlar frågan om slutsatserna utifrån undersökningen hänger samman eller inte.  

Med detta menas att frågorna i intervjuguide och dylikt ska vara relevanta, så att man via 

studien undersökt det man hade för syfte att undersöka. Det handlar även om att frågorna som 

ställs som del av intervjun ska vara formulerade på ett sätt som passar den tänkta målgruppen, 

i mitt fall förskollärare. För begrepp ska det finnas en tydlig definition eller förklaring i de fall 

det anses behövligt, målgruppen som studien är tänkt att undersöka ska kunna förstå frågorna 

som ställs.  

Jag anser att jag lyckats med detta. Frågorna är väl genomtänkta och formulerade på ett sätt 

som gör att de är ganska öppna, jag uppnådde genom detta resultat och fick många långa och 

utförliga svar från respondenterna. I förhållande till antalet respondenter och studiens 

genomförande, så anser jag att mitt arbete uppvisar validitet. Mina frågor i intervjuguiden 

anser jag vara relevanta för studiens syfte. Då de deltagande var förskollärare ger det studien 

validitet då det är berättande inom förskolan och hur förskollärare via olika strategier främjar 

berättandet som undersökts i min studie. 

Generaliserbarhet 

Bryman menar att generaliserbarhet innebär att resultatet från en studie går att generalisera 

(Bryman, 2011. s.50f). Mitt resultat går inte att generalisera, då jag endast har intervjuat ett 

fåtal respondenter, fem till antalet, samt att alla dessa arbetar på en och samma förskola 
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Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analyser utifrån det material jag fått fram under mina 

intervjuer. Först följer en redogörelse av resultat och de svar jag sammanställt utifrån mina 

intervjuer, därefter redovisar jag för de analyser jag gör av materialet utifrån mitt syfte och 

mina frågeställningar. 

Respondenterna 

Studien består av intervjuer med fem stycken respondenter vilka alla är förskollärare till yrket. 

Respondenterna som deltog i intervjuerna har arbetat inom förskolan i allt från fyra till fyrtio 

år. Sex intervjuer var inbokade men bortfall förekom då en respondent inte kunde delta på 

grund av sjukdom. 

Jag har valt att ha med en sammanställning av svaren från alla fem respondenter, då detta ger 

större möjlighet att få syn på resultatet och att analysera hur deras svar överensstämmer med 

syftet samt svarar på frågeställningarna för min studie. 

Respondenterna har i studien blivit benämnda med bokstäver för att anonymisera deras svar, 

respondenterna kallas därför nedan A, B, C, D och E. Detta för att inte varken genus, etnicitet 

eller dylikt är relevant att lägga fokus på i detta fall och då detta kan bli tydligt genom det 

namn personer har. 

Respondenternas syn på vad berättande är 

På frågan vad berättande är för dem, vad de tycker hör samman med berättande, svarar 

respondenterna ganska likvärdigt att berättande för dem är dagliga samtal, samtal vid 

matsituationen, vid påklädnad, i sandlådan etc. Men även att berättande är när barnen berättar 

om upplevelser de varit med om eller förklaringar av en händelse eller samtal där barnen 

förklarar vad de menar med något. De för även fram att berättande är när man pratar 

tillsammans, att prata och samtala, oftast i grupp. E svarar här att berättande även kan vara 

berättelser om livet, då hon gör berättelser om livet och sig själv för barnen. B menar att 

berättande i stort är något fritt och kan vara att hitta på något tillsammans: 

 I det stora hela så ser jag berättande som fritt, utan bok. Vad som hänt under dagen och 

 så. Att hitta på någonting tillsammans, det är ju också berättande. (B) 
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Att berätta själv samt lyssna till berättande 

Alla fem respondenter svarar jakande på frågan om de anser det vara utvecklande och roligt 

att berätta själva samt lyssna till berättande. De menar att de ”vill ge mycket” kring 

berättandet, att det är viktigt att framkalla de inre bilderna hos barnen och att det viktigaste är 

att ha roligt i berättandet.  

Vid följdfrågan, hur respondenterna visar detta för barnen, svarar de att det gäller att lyssna på 

barnen, ställa frågor och följdfrågor till det barnen berättar, för att som B svarar på så vis 

kunna hjälpa barnen i deras berättelse. Alla fem menar att det är viktigt att även berätta själv. 

C svarar att rösten och kroppen är det viktiga i detta arbete, att visa genom ögonkontakt och 

genom att använda kroppen, att du lyssnar och att det barnet berättar är viktigt.  

 Med röst och kropp, ögonkontakt och att man, även om det kommer andra barn, att man 

 visar att ”nej men vänta jag vill lyssna färdigt”. Att det är viktigt. (C) 

 

Även A förklarar detta på ett tydligt sätt, samt för fram att det viktiga i att lyssna på barnen 

berättelse, även om de berättar något vi redan hört tidigare. 

 Uppmärksammar vad som barnen berättar, oavsett om de berättat samma sak för mig 

 tidigare, så säger inte jag att ”detta har du berättat förut”, utan ändå visa att jag lyssnar, 

 och lyssnar in. Vad de säger är viktigt, oavsett om jag hört det tidigare, så är det lika 

 viktigt idag. Och att visa att jag tycker det är viktigt. (A) 

 

I vilka miljöer berättandet sker 

Vid frågan i vilka miljöer som berättandet sker svarar respondenterna återigen ganska 

likvärdigt, med några kommentarer som sticker ut. Det de alla för fram är att berättandet sker 

överallt, ”mitt upp i allt” som C svarar, D svarar med liknande med orden ”hela tiden, det kan 

ske vart som helst”. Det blir tydligt genom deras svar att alla fem respondenter anser att 

berättandet sker där vi befinner oss, om det så är i leken, i samlingen, vid målande, vid 

spelande, vid måltider etc. A och E för fram detta på tydliga sätt i de två citaten som följer: 

Det sker överallt, vart vi än befinner oss, när vi spelar spel, när vi målar, leker med 

bilar. Det handlar om att vi pratar med varandra. Så för mig sker det hela tiden. (A) 
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B påpekar att det finns skillnader mellan organiserat och inte organiserat berättande, att det 

organiserade berättandet sker vid samlingar och gemensamma stunder, medan berättandet 

som inte är organiserat sker genom spontana berättelser, att samtala vid lek och måltider.  

Främjande av berättande med hjälp av miljö och material 

Jag frågade förskollärarna vad de använder i de berättande aktiviteterna, på denna fråga 

varierade deras svar. A svarade att det ofta blir spontant, att det sällan finns tid att planera 

någonting. Att berättandet sker under olika aktiviteter, medan de sitter och målar, att i 

legorummet sammanfatta vad som görs, att berätta medan de sitter och läser för varandra. D 

menade att berättandet kan få stöd vid användande av bilder, att visa barnen en bild och fråga 

vad de ser på bilden, och sedan koppla detta till vad de gjort i verkligheten. Det 

respondenterna i sina svar verkar vara överens om är att användandet av sånger och sagor i 

böcker kan vara till stöd och hjälp i berättandet. Detta för de fram kan ske konkret genom att 

göra om sånger till berättelser, göra sagor i böcker till flanosagor eller använda sagopåsar med 

rekvisita passande till sagan i.  

En flanosaga är en berättelse där bilder med olika motiv används, bilder som sätts upp på en 

tavla eller vägg. I många fall används bilder från sagor. 

C menar att användning av rekvisita gör det roligare, och särskilt att använda flanosagor helt 

utan text, för som C beskriver det, ”då får man en annan kontakt med barnen”. 

B svarade åter igen med koppling till det organiserade berättandet och det som inte är 

organiserat. Att vid det organiserade berättandet exempelvis under samlingar, så kan 

sagopåsar och flanosagor med stöd av handdockor och flanodockor användas, detta för att 

enligt B göra det tydligt för barnen när de både får se och höra sagan. Medan berättandet som 

inte är organiserat, det spontana berättandet sker som citatet nedan beskriver: 

Spontana stunder, då är det ofta mina egna ord, kopplat till saker runt omkring, ställa 

lite frågor och så. (B) 

 

På den konkreta frågan om förskollärarna anser att berättande kan främjas med hjälp av miljö 

och material svarade alla fem respondenter tydligt ja, och ett par av respondenterna, A och E, 

beskrev konkret hur detta kan ske: 
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 Jaa, det tycker jag. Absolut. Man kan alltid locka till berättande. Man kan bygga upp 

 olika miljöer, skapa ett mysigt rum och en mysig läshörna. Det klart att när vi sitter och 

 målar och, främjar ju hela tiden utifrån barnens intresse. (A) 

 

 Jaa! Verkligen! Det kan vara mer, det kan vara ljuset också. Saker som förstärker 

 berättelsen. (E) 

 

Och på följdfrågan, där jag frågade på vilket sätt de själva har arbetat med miljö och material i 

berättandet, fick jag långa och utförliga svar. C förde fram att de sagor och berättelser de 

själva tycker om och känner fungerar är de som blir bäst förmedlade till barnen. D svarar att 

arbetet kring rummen är något konkret i detta arbete: 

 I de olika rummen så ibland kan en ju göra det, levande, ja ett rum med mysig madrass 

 och kuddar och lite sådant. (D) 

  

E tryckte på det viktiga i att inte tappa tråden, att ha strategier för hur man väver in en saga, 

att inte haka upp sig för mycket eller avbryta sitt berättande, för då ”försvinner mystiken”. 

Liksom D förde även A fram i sitt svar att arbetet med de olika rummen var något de arbetade 

med. Citatet nedan visar på de konkreta punkter som A förde fram i sitt svar: 

Inspirerande miljöer hjälper till i detta [muntligt berättande] och lockar till detta, 

utklädningskläder som passar olika sagor. Vi spelar även teater själva, jag var trollet i 

Bockarna Bruse till exempel, många som blev jätterädda (skrattar) jag skrämde dem väl 

då mer men, men det är väldigt kul. Det som barnen tycker är roligt gör vi. Vi har 

väldigt mycket värdegrund, hur vi är mot varandra. Att alla är lika mycket värda. (A) 

 

Tillgängligt material, som barnen själva kan ta ner och använda när de vill berätta, det är 

något som B för fram att de arbetat med. Att material inte enbart finns tillgängligt för vuxna 

utan även för barnen, citatet nedan visar tydligt på detta: 

 Vi vill i slutändan att det är dem som ska utvecklas i sitt språk och i att berätta. Vi hade 

 ju, kanske dubletter med flanosagor, en att ta ner till samlingen, en komplett till oss 

 och en kanske till barnen, som de kan ta ner själva, använda till eget berättande för 

 varandra. (B) 

Efter frågan om hur de själva arbetet med miljö och material så frågade jag respondenterna 
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om de kan se en utveckling av sätten de fört fram. D för fram skillnaden mellan det egna 

berättandet och att läsa en bok: 

 De är lätt att bara läsa en bok rätt upp och ner, men att få tänka ut sitt eget och fundera 

 runt det jag läser... Bara runt ett ord kan det ju bli en berättelse. (D) 

B för fram att lokalerna kan hindra dem i detta arbete, men att de får göra vad de kan med det 

som finns: 

Det är väldigt mycket som jag skulle vilja. Vi har ganska trånga lokaler, så vi får göra 

det som fungerar, vi gör om och gör om, svårt att välja vad som fångar barnen, vad som 

får dem att vilja berätta. (B) 

 

Främja och stärka barnens berättande 

På frågan vad de själva gör för att främja och stärka barnens berättande, så för alla fem 

respondenterna fram det viktiga att de pratar med barnen, att de ger möjligheter till att prata 

och att samtala om vad de gör. B menar att det görs på ett enkelt och konkret sätt i 

verksamheten, där de även kopplar till begrepp medan de pratar med barnen, detta görs tydligt 

i citatet nedan: 

När vi är ute i hallen så pratar vi, om vad vi ska ha på oss, som fingervantar, vi pratar 

om vädret, hur vädret i helgen. Spontant sker det hela tiden, att ställa frågor, upprepa 

det barnen säger, att hjälpa till. Det jag menar med hjälpa till, som på gården, där såg du 

en fågel, det var en kråka, till exempel, kommer du ihåg sången om kråkan. Så att man 

hela tiden går från ett begrepp till ett begrepp, att koppla till begrepp. (B) 

 

E menar att det är viktigt att sätta sig ner och lyssna på barnen, att sätta sig exempelvis vid ett 

bord och visa att du vill lyssna och att du ger dem den tid de behöver, samt att ställa fram 

material som uppmuntrar till berättande: 

Det är också otroligt viktigt, att ställa upp material till dem, så att man inte stänger 

dörren för fort. Utan, så de hinner fundera, så att det finns plats liksom. (E) 

 

D beskriver det dock som svårt när en del barn vill berätta hela tiden, att då behöva avbryta 

och avsluta på ett bra sätt: 
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 Just de där att låta dem prata och låta dem fantisera. Men sitter man många i en samling 

 så är en det en del som tar hela tiden, eller vill berätta hela tiden. Det är svårt tycker jag, 

 när det är svårt att avbryta de då, så får en ju försöka att avsluta på nåt bra sätt. (D) 

Jag frågade respondenterna hur de väljer ut vad de ska berätta för barnen, och om detta 

framförallt sker spontant eller planerat. A var den enda som berättade om en längre tids 

planering gällande detta, och berättade här att de planerat att arbeta med en och samma bok 

hela hösten, en bok där det handlade om både teater, sagor och egna uppgifter, lite av en 

kapitelbok. A berättar så här om arbetet med boken: 

 

Det var mycket olika i boken, det var teater, vi gjorde masker. Det kom massa tankar, 

de fick berätta själva, hur ser du ut, hur tänker du, tankar, jag är längre än dig, jag är 

kortare och så vidare. Sen gjorde vi en egen saga kring berättelsen. (A) 

 

Både A, B och D nämner planeringen som en del av svaret på om valen av vad som ska 

berättas för barnen sker spontant eller planerat. B svarar här åter igen att planeringen skulle 

behöva få ta mer tid och A för fram att planeringen sker men att det inte alltid blir som de 

planerat ändå. D menar att finns tiden att planera så gör man det i arbetslaget, då någon bild 

eller bok väljs ut som grund, något som barnen kan få berätta utifrån. 

 Jag skulle kanske vilja att det skulle ske mer planerat, att förbereda mer kring  

 sagostunden. Skapa och göra mer stämning kring det, spontana berättelser, eller 

 halvplanerade sker. Helt planerade kanske inte riktigt sker. (B) 

  

 Man försöker ju alltid planera, men sen vet man aldrig vart man hamnar ändå. (A) 

  

Har man tid att planera så gör man det ju ofta tillsammans med arbetslaget. Ja, tar ut 

någon bild eller en bok eller någonting, eller de får berätta vad de gjort i påsk, då har 

man ju också arton olika historier. Det är intressant. (D) 

 

Om barn väljer samma berättelse 

På frågan om barnen ofta väljer samma berättelse, någon de hört tidigare, så svarar A och B 

att detta beror på tryggheten, att det beror på att barnen kan välja berättelser de hört tidigare 

för att de känner sig trygga med dessa, men, att barnen som känner sig trygga med en 



 

23 

 

berättelse, också kan tycka om när berättelsen ändras, att den som berättar kan ändra saker i 

sagan. 

När vi läser och så, då har de en favoritsaga, Sagan om den lilla lilla gumman, den kan 

de utan och innan. Den kan vi utveckla samtidigt, särskilt för de som känner sig väldigt 

trygga med den, göra lite nya saker. Det kan upplevas olika. Visst kan man säga att vi 

kan ändra lite då. (A) 

 

Jag tror alla älskar att höra samma saga om och om igen.. Om vi säger ”kom och lyssna 

på saga” så säger de ”ja saga”, och blir jätteglada. Just nu här, det är de som vi hört 

flera gånger, som de känner sig trygga med. (B) 

 

C menar att det beror på igenkännandet, att barnen vet vad som ska komma, som gör att 

barnen ofta väljer samma berättelser som de hört tidigare. D uppger att barnen älskar att höra 

episoder från när dennes egna barn var små, och de berättelserna vill de gärna höra om och 

om igen: 

 För små barn tycker om att höra upprepningar överhuvudtaget. (C) 

 

Även E menar att det är vanligt att barnen säger ”igen” när det gäller sagor och berättelser, att 

de vill höra samma saga eller berättelse upprepade gånger, delvis för att på så sätt 

kunna ”sätta bilder” på berättelsen. 

 Sätta bilder på boken och berättelsen, en del fattar väl bättre, med fler än en gång, så att 

 en får med sig hela berättelsen. 

 

Berätta på olika sätt 

Jag ställde här efter en följdfråga, att om förskollärarna upprepar en berättelse flera gånger, en 

berättelse de tidigare berättat, om de då berättar den på olika sätt. 

B svarade att det är det som är berättande, att variera, men att olika moment i berättelser 

fångar olika mycket, att vissa ljud och episoder i berättelserna ska vara med, om du inte tar 

med dem, ”så blir hela sagan förstörd”.  

Jag tror det är lite det som är berättande, att man varierar då och då. Jag kan nog göra 
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lite så att jag varierar och så. Men jag tror att själva vitsen med berättande är att göra 

det mer fritt. Att man gör det mer spontant. (B) 

 

Både A och D för fram att det beror på syftet med berättandet, varför du ändrar berättelsen 

och vart du vill komma. Om du ska ha en samling eller vila, eller om det sker spontant. Det 

vanligaste är enligt dem att de ändrar rösten. 

 Man kan ha olika röstlägen, typ av olika slags material också, det gör vi, det ska vara 

 inspirerande för barnen. (A) 

 

 Det kan vara olika, beror på, ändrar rösten och så, om jag berättar samma saga. (D) 

 

C svarar att berättandet är ganska lika, men att det går ”att svänga ut lite”, så att barnen blir 

överraskade. E berättar att ett sätt att ändra berättelserna är att byta ut sagans namn mot 

barnens namn, och att barnen ofta är trygga med detta. E uppger att de ofta gör detta med 

sånger också, så som Mors Lilla Olle, där då barnets namn sägs och barnets mammas namn 

sägs istället för Olles mamma. 

Ber förskollärarna barnen att berätta? 

Enligt A handlar det mycket om att få barnen att prata, att få dem att berätta om saker de gjort 

och upplevelser de haft. Och att de genom detta blir stärkta både gällande ordförståelse och 

stärkta i sig själva. 

Berätta vad vi gjort tidigare och så. Alla är så vana vid att få berätta, det är öppet för 

barnen att berätta. Att bara prata stärker ju dem också. En del kan ha svårt för vissa ord, 

men de försöker ändå, ingen känner sig hindrad för det här. Det är ingen som skäms 

över att de inte kan, vi har ju uppmuntrat till att vara sig själva, och att prata. Vi 

försöker stärka dem på rätt sätt, tror jag. Ibland kan det ju vara nya och svåra ord och 

så, men vi försöker stärka dem så att de får en bra grund och så. (A) 

 

Jag ställde sedan frågan till förskollärarna om de vid berättande aktiviteter pratar med barnen 

efteråt om själva berättelsen, och min följdfråga var vad de brukade prata om ifall denna 

sortens samtal utspelade sig. C, D och E svarade att de samtalar om vad som händer i 

berättelsen, hur karaktärerna känner sig, känslor, om de är ledsna eller glada och om de kunde 
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gjort något för att känna på något annat sätt. Alla tre respondenterna framhäver även att ställa 

frågor, att fråga barnen om berättelsen och att låta dem ställa följdfrågor. A svarar att detta 

görs, att samtal förs efter berättelser, särskilt kring boken de arbetat med en längre tid.  

Vi brukar prata mycket efter det och skapa väldigt mycket efteråt. Särskilt kring boken 

vi jobbat med. Den passar bra, både i förskola och skola. Mycket att arbeta med kring 

boken. (A) 

 

B svarar att de inte brukar diskutera berättandet, mera att de använder de olika begreppen och 

kopplar detta till saker som händer under dagen för att se om barnen kommer ihåg. B för fram 

förklaringen att: 

 En berättelse handlar mer om att koppla till det som händer, det talade ordet, att koppla 

 mer till vad vi gör under dagen. (B) 

 

Förskollärarnas avslutande ord om berättande 

I slutet av mina intervjuer ställde jag frågan till respondenterna om de hade något de ville 

tillägga, något om berättande eller något de kom på att de missat svara tidigare. Jag fick då de 

här svaren: 

 Det jag känner är att det är väldigt viktigt, att prata. Det viktiga med böcker framförallt, 

 se att det ger barnen mycket, man kan aldrig läsa för mycket, bara att fortsätta, att 

 uppmuntra på olika sätt. Det får man göra, för att barnen tycker det är roligt. Man kan 

 använda det på så mycket olika sätt. (A) 

 

Man kan ju prata väldigt mycket om berättande allmänt, vi kanske glömmer bort 

berättande lite. Jag skulle vilja arbetar mer med berättande, att skapa stämning mer 

kring sagan. Det har vi ju gjort, men det blir ju inte alls så mycket. Den delen skulle jag 

jättegärna vilja utveckla mer. (B) 

 

Berättande det vill man ju ha. För mig är inte berättandet bara så, utan det är så mycket 

mer. Ja, det är väl läsa berättelser, humor, att berätta, att bara prata om saker som har 

hänt hemma, det är en berättelse för mig. Om jag berättar, om de berättar. (C) 

 

Bara det att det går att utveckla och det är roligt att få igång det, vissa barn får du ju 
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igång jättediskussion med. Det gäller ju att hitta de rätta vägarna för att puffa på dem. 

(D) 

 

 Att man inte glömmer bort berättandet. Att man försöker lära sig. (E) 

 

Sammanfattning och analys av resultaten 

Syftet med min studie var att ta reda på vilka strategier pedagoger använder sig av i förskolan 

för att främja berättande. Detta ville jag ta reda på genom att ställa frågor till förskollärare 

gällande hur de anser att förskolans verksamhet och deras agerande främjar berättandet, samt 

vilka material och miljöer som används för detta ändamål. I detta avsnitt redogör jag för de 

resultat jag genom studien fick fram, kopplat till syftet och de frågeställningar som arbetet 

grundar sig på. En sammanfattning av det insamlade materialet analyseras här nedan med 

kopplingar till min teoretiska utgångspunkt, det variationsteoretiska perspektivet. 

Förskollärarna ger tydliga svar på vad de i sin yrkespraktik gör för att främja berättandet, både 

sitt egna samt barnens berättande. De uppger att de bygger upp olika miljöer, skapar mysiga 

rum och specifika läshörnor för att främja berättandet, även att ljus och liknande kan förstärka 

berättandet. Lo menar att det barnen lär sig och får med sig av en aktivitet, ligger i vad de 

faktiskt upplever och erfar av att delta och vara en del av det som sker (Lo, 2014. s.38f), detta 

kan kopplas till de miljöer barnen vistas i och hur dessa arrangeras, vilket förskollärarna i 

studien tydligt uttrycker tankar om. 

Resultatet visar att strategier som förskollärarna använder vid lyssnande till barnens 

berättelser är att ställa frågor om det barnen berättar, följdfrågor utifrån berättandet samt att 

relatera barnens berättelser till det som händer inom verksamheten under dagen. Detta förs av 

alla förskollärare i studien fram som viktigt i främjandet av barnens egna berättande. 

Förskollärarna uppger att de använder rösten, kroppen samt har ögonkontakt med barnen, för 

att visa att de aktivt lyssnar och att det barnen berättar är viktigt och prioriterat. En av 

grunderna i en learning study ligger i vad barnen tar med sig in i den lärande aktiviteten, 

vilket sedan ligger till grund för planering av aktiviteter och verksamhet (Runesson, 2011. 

s.9), hur förskollärarna väljer att agera när de lyssnar på barnens berättande kopplar jag till 

detta, att de på olika sätt visar för barnen att det just de berättar är viktigt och prioriterat. 
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Respondenterna menar att berättandet sker i alla i miljöer som de befinner sig i, de menar att 

berättandet sker där de befinner sig, oavsett om det är i samling, måltider, vid lek eller vid 

olika aktiviteter. Och att det sker hela tiden. Jag tolkar det som att förskollärarna menar att ett 

konkret främjande av berättandet innebär att de i de vardagliga situationerna tar fasta på 

barnens berättande och låter det ta plats. Förskollärarna bygger sedan vidare på det barnen 

berättar i sin verksamhet. Både B, C och D svarar dock att de önskar att de hade mer tid, tid 

till att planera mer, tid till att spela teatrar för barnen, och E beskriver att hon skulle vilja ha 

mer tid att lära sig utantill. B för även fram att det hade hjälpt med mer tid till kartläggning, 

att om de hann kartlägga mer kunde de få mer tid att se vad som gör barnen intresserade. 

Både Marton (2005. s.108) och Lo (2014. s.40f) menar att en förutsättning för lärande är att 

det finns en variation mellan objekt, och att barnen för att kunna skilja på begreppen behöver 

få urskilja begreppen i sig själva, vilket då blir det kritiska draget, och även det som händer 

och finns runt omkring detta begrepp, vilket då blir den kritiska aspekten. Den kritiska 

aspekten visar sig i resultaten kring det som respondenterna i sina svar för fram, att de under 

dagen på olika sätt relaterar till det barnen berättat, det kan då sägas att de använder barnens 

berättelse som en form av lärandeobjekt, och relaterar detta till saker runt omkring barnet 

under dagen i verksamheten. Barnet får då en vidare förståelse av sin berättelse och kan se 

den i nya perspektiv. 

När ett lärandeobjekt ska väljas ut, menar Lo att det handlar om att vara medveten om 

förhållandet mellan den lärande och det utvalda lärandeobjektet (Lo, 2014. s.35). Detta 

kopplar jag till det respondenterna för fram gällande upprepande av samma berättelser, att de 

säger sig tro att detta beror på tryggheten, igenkännandet, att barnen är trygga med just den 

berättelsen. För att få barnen att lära sig något nytt behöver de känna sig trygga i situationen, 

respondenterna för fram att då de väljer att läsa nya sagor eller berättelser som barnen inte 

hört tidigare, så kan de gilla den från start, eller så behöver de höra den flera gånger för att 

som respondent B för fram det, ”fångas av berättelsen”. Genom att höra berättelsen flera 

gånger menar respondenten att barnen får med sig hela berättelsen. 

I en learning study kan vi genom att se på lärandet som en relation mellan en individ och det 

den ska lära sig, fokusera på vårt förhållningssätt samt de förmågor vi vill utveckla hos barnen 

(Runesson, 2011. s.15). Vi bör då ställa oss frågorna vad det innebär att kunna något specifikt 

och hur barnen visar att de faktiskt lärt sig, samt att vi behöver fråga oss vad som behövs för 
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att barnen ska kunna förstå på ett nytt sätt (Runesson, 2011. s.8f). Om vi gör detta kan vi se på 

lärandet på ett annat sätt, och då behöver vi kunna se de kritiska aspekterna i relation till den 

som ska lära sig. Förskollärarna i studien uppger att vissa barn behöver höra en berättelse 

flera gånger för att kunna ta till sig hela berättelsen. Här kan då dessa förskollärares 

förhållningssätt kopplas samman med en del av det som hör samman med arbetet under en 

learning study, att veta vilka förmågor barnen har och vart de vill komma. Förskollärarna vill 

ge barnen möjlighet att förstå berättelsen, och hur de ska ta sig dit, genom att läsa berättelsen 

upprepade gånger.  

I förskolan ska personalen sträva mot att barnen stimuleras och ges vägledning så att de 

erövrar nya kunskaper, olika sätt att lära och varierade kunskapsformer bör användas och 

bilda en helhet (Skolverket, 2016. s.7). Vilket blir tydligt att de förskollärarna jag intervjuat 

har som mål i sitt arbete. 
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Diskussion 

I detta kapitel diskuterar och analyserar jag slutsatser jag dragit under arbetet och utifrån det 

insamlade materialet. Diskussioner förs även gällande om genomförandet av arbetet och om 

detta kunde utförts på annat sätt. Diskussion förs om resultatet relaterat till tidigare forskning 

som nämnts i arbetet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande del som beskriver vad jag 

anser kan vara lärorikt utifrån min studie, samt ett avsnitt om vad jag skulle vilja studera 

vidare, utifrån frågor jag efter studien kommit att fundera kring. 

Metoddiskussion 

Jag hade medvetet valt att i min studie betrakta berättande som något öppet och inte 

områdesbestämt gällande någon specifik praktik. Detta tror jag blev tydligt i min utformade 

intervjuguide. Jag anser även själv att det blev tydligt i beskrivning av litteratur, genomgång 

av tidigare forskning samt i resultatdelen av studien, dock upptäckte jag rätt snart att min 

studie riktade sig mot det muntliga berättandet. 

Något jag hade kunnat ändra i min studie är valet av frågor i intervjuguiden. Om jag hade valt 

att fråga mer konkret kring miljön och material, och valt att specificera mig mer så hade jag 

troligtvis fått tydligare svar kring detta, svar som jag kunnat jämföra på ett bredare plan. Nu 

var svaren ganska öppna och respondenterna berättade vad de gjort i arbetet, vilket var vad 

jag efterfrågade. Om jag istället hade valt att fråga vad de gjorde på avdelningen under året 

eller dylikt, så hade jag möjligtvis kunnat få andra och mer tydliga svar relaterat till själva 

avdelningens arbete. Nu har jag i min studie valt att fokusera på de enskilda förskollärarnas 

arbete och hur de har tolkat berättandet i förskolan, men att ha ett större fokus riktat mot 

avdelningarna och förskolorna hade kunnat ge andra svar. 

Då det blev ett bortfall på grund av sjukdom så blev det fem respondenter istället för de sex 

som jag hade inbokat i inledningen av mitt arbete. Resultatet skulle kunna ha påverkats av 

detta och blivit lite annorlunda svarsmässigt, då det om denne respondent deltagit inneburit att 

jag haft respondenter från två olika förskolor. Nu blev det istället så att alla respondenter 

arbetade på samma förskola. 

Jag fick enbart svar från två av de fem förskolechefer jag kontaktade via mail med förfrågan 

om att kontakta förskolor för vilka de var ansvariga, detta gjorde mitt urval av förskolor 
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begränsat. Jag ringde runt till flertalet avdelningar, men vissa fick jag inget svar från trots 

upprepade försök till kontakt, vissa jag pratade med ville heller inte delta. Så de fem jag 

bokade samt genomförda intervjuer med, det är deras svar som resultatet av denna studie 

grundar sig på. Om studien skulle utföras igen hade det varit intressant att se hur svaren 

kunnat skilja sig åt vid intervjuer med personal från flera olika förskolor.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att strategier som förskollärarna använder vid lyssnande till 

barnens berättelser är att ställa frågor om det barnen berättar, följdfrågor utifrån berättandet 

samt att relatera barnens berättelser till det som händer inom verksamheten under dagen. 

Detta förs av alla förskollärare i studien fram som viktigt i främjandet av barnens egna 

berättande. Förskollärarna uppger att de använder rösten, kroppen samt har ögonkontakt med 

barnen, för att visa att de aktivt lyssnar och att det barnen berättar är viktigt och prioriterat. 

Allt detta hör tydligt samman med kommunikation och sättet på vilket vi kommunicerar, 

vilket Björklund menar att berättandet är en viktig del av, att själva berättandet är en 

kommunikation mellan barn, andra barn och vuxna, och att berättandet via denna 

kommunikation kan ge en grund till samt ”bilda en länk till barnens språkliga världar” 

(Björklund, 2008. s.97). 

Förskollärarna ger tydliga svar på vad de i sin yrkespraktik gör för att främja berättandet, både 

sitt egna samt barnens berättande. De uppger att de bygger upp olika miljöer, skapar mysiga 

rum och specifika läshörnor för att främja berättandet, även att ljus och liknande kan förstärka 

berättandet. Att skapa en trygg miljö ökar enligt Brok (2007. s.21f) barnens lust att berätta 

själv. Jag tolkar resultaten utifrån miljöerna förskollärarnas beskriver som att de arbetar för att 

ge barnen denna trygghet, en trygg miljö som uppmuntrar och främjar deras berättande. 

Björklund menar att kontexten, sammanhanget vi befinner oss i, är viktigt (Björklund, 2008. 

s.80), även i detta anser jag att en tydlig koppling kan göras till miljöerna och hur de används 

i främjandet av berättande. Både Brok (2007) och Andersson (2014) menar att berättandet är 

meningsfullt för barnen. Andersson menar att berättandet och dess möjligheter är sätt att 

skapa meningsfulla sammanhang för barnen (Andersson, 2014. s.195f) och Brok beskriver 

berättelser, att när vi delar upplevelser och erfarenheter genom att berätta för varandra skapar 

vi mening (Brok, 2007. s.22).  
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Då förskollärarna gör gällande att berättandet sker där vi befinner oss, oavsett om det är i 

samling, måltider, vid lek eller vid olika aktiviteter och att det sker hela tiden, så tolkar jag det 

som att förskollärarna menar att ett konkret främjande av berättandet innebär att de i de 

vardagliga situationerna tar fasta på barnens berättande och låter det ta plats. Detta ger mening 

åt berättandet och det som Brok (2007) samt Andersson (2014) för fram som viktigt, delandet 

av de gemensamma erfarenheterna och upplevelserna. Att berättandet och dess möjligheter är 

sätt att skapa meningsfulla sammanhang för barnen (Andersson, 2014. s.195f). Andersson 

menar även att en stimulerande berättarmiljö där det både lyssnandet samt det egna 

berättandet får ta plats, är ett konkret sätt att kommunicera (Andersson, 2014. s.207). 

Koppling till Björklunds studie går även att göra i detta, då hon menar att barnens 

meningsskapande uppstår i interaktion med andra, där andra lyssnar samt svarar på samma 

berättelse (Björklund, 2008. s.60).  

Respondenterna för även fram att berättelser som de själva tilltalas av och tycker om, är de 

som blir bäst förmedlade till barnen. Detta kopplar jag direkt till Brok, som menar att vi för att 

kunna berätta levande måste hitta berättelser vi själva tilltalas av, samt göra dessa till våra 

egna (Bork, 2007. s.27). 

Slutsatser 

Lärandeobjektet i denna studie har varit berättandets främjande, då framförallt aktiviteter och 

sätt att föra fram det muntliga berättandet och dess möjligheter samt strategier för detta. Jag 

anser att lärandeobjektet blivit synligt och besvarat, jag fått tydligt svar på mina 

frågeställningar, med konkreta resultat kring hur förskollärarna i studien anser att deras eget 

arbete i verksamheten kan främja berättandet, och med hjälp av vilka miljöer samt material 

som detta kan ske. 

Jag har i mitt arbeta haft variationsteorin som teoretisk utgångspunkt. Jag anser att 

variationsteorin med fördel skulle kunna användas mer inom förskolan och dess verksamhet. 

Jag har genom mina studier insett fördelarna att arbete med detta perspektiv som grund, och 

då särskilt fenomenet learning study och att tydligt arbeta kring kritiska aspekter och drag. En 

utmaning med learning study är att som lärare och pedagog ta sig tiden till att planera in samt 

lyssna till barnens erfarenheter och förståelser, både innan en utförd aktivitet, under och efter, 

vilket är vad en learning study rent praktiskt går ut på. Att se vad barnen kan, vilken förståelse 
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de har, innan arbetet med ett lärandeobjekt tar sin början, vad de lär sig under tiden och vad 

de efteråt har tagit till sig i form av kunskaper, erfarenheter och förståelse kring 

lärandeobjektet som fokuserats.  

Marton (2013. s.15f) förklarar att upplägget kring learning study, som har sin grund i det 

variationsteoretiska perspektivet, har prövats i hundratals skolor i olika länder med betydande 

framgång. Frågan är om det fungerar i förskolan. Jag anser att detta arbete borde kunna 

praktiseras oftare inom förskolan, och att det även säkerligen görs, utan att för den skull kallas 

learning study eller räknas som hörande till variationsteoretiska perspektivet. Dock kräver 

detta en förändrad bild av innebörden vi ger begreppen undervisning respektive lärande i 

förskolan och dess verksamhet. Landgren m.fl för fram att en viktig punkt inom learning 

study är att lärarna diskuterar och reflekterar över den verksamhet de befinner sig i (Landgren 

et al, 2013. s.157). I en learning study är tre syften framträdande; att barnen lär sig något, att 

lärare lär sig hur de kan hjälpa barnen att lära och att ny kunskap om ett specifikt 

lärandeobjekt kan behandlas och utvecklas pedagogiskt (Marton, 2013. s.15f), vilket enligt 

mig innebär att det variationsteoretiska arbetssättet mycket troligt skulle kunna stärka 

lärandet. 

Resultatet av en learning study är enligt Runesson snarare en beskrivning av insikterna som 

skapats genom processen än en förklaring av processen i sig (Runesson, 2011. s.11). Frågan 

är om kunskapen och insikterna som lärarna och barnen får av en learning study går att 

använda och överföra även till andra sammanhang, så att den tid som lagts till planering 

kommer till nytta även i det långa loppet. Flera av respondenterna för fram tiden som en 

bristande faktor i det främjande arbetet. Att de inte har tiden till att planera, genomföra, 

kartlägga samt göra om i lokalerna som de skulle önska. Även att lokalerna är för trånga, att 

de inte har möjlighet att göra vad de vill i de lokaler som står till buds. Detta är något som 

även med ett variationsteoretiskt perspektiv i grunden skulle vara ett problem.  

Om förskollärarna i studien inte nu kan se att de har tid att planera, så blir en planering som 

innebär att de planerar både före, under och efter en utförd aktivitet något som låter alltför 

betungande och svårt att utföra med tidsbristen som råder. Dock är både planering, 

dokumentation och utvärdering något som tydligt ingår i en förskollärares roll, vilket framgår 

i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Det står i läroplanen, som utgår från det 

sociokulturella perspektivet, att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 
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systematiskt ska dokumenteras, följas upp och analyseras (Skolverket, 2016. s.14). Det står 

även att dokumentation, uppföljning och analys av barns förmågor ska ske i förhållande till de 

förutsättningar som förskolan bidrar med gällande utveckling och lärande (Skolverket, 2016. 

s.15). Detta innebär att en stor del av arbetet i förskolan redan handlar om planering, både 

innan och efter aktiviteter. Varefter jag inte ser några hinder att i förskolan och med 

läroplanen som grund, arbeta enligt det variationsteoretiska perspektivet med learning study 

som metod, där planering är den största delen av arbetet. 

Det mest intressanta för mig är att det i studien och det insamlade materialet blir tydligt att de 

medverkande förskollärarna menar att berättandet sker hela tiden och vart vi än befinner oss, 

att främjandet av att ge barnen möjlighet att berätta är en del av det dagliga arbetet. Detta 

tyder enligt min tolkning på att deras strategier för att främja berättandet är att göra det till en 

del av barnens vardag. 

Jag hade i inledandet av min studie valt att betrakta berättandet som något öppet och inte 

områdesbestämt gällande någon specifik praktik, dock gled jag under arbetets gång in på den 

mer specifika praktiken gällande muntligt berättande. Jag inser att ett helt öppet 

förhållningssätt till berättandet är en svår, om inte omöjlig utgångspunkt att ha som grund till 

ett arbete som detta med tillhörande studie. 

Vidare forskning 

Jag hade gärna fortsatt, och gjort min studie större, med likalydande eller liknande syfte och 

frågeställningar som denna studie, och då utfört den med fokus mot avdelningar eller 

förskolor. En vidare forskning och fortsatta studier skulle då med fördel ha ett större antal 

respondenter, och därmed öppna upp för möjligheten att kunna jämföra förskolorna och de 

svar som respondenter på respektive förskola ger. I min studie arbetade alla respondenter på 

samma förskola, en större spridning med några respondenter på olika förskolor, tror jag hade 

kunnat utveckla studien mer. Det hade även varit intressant, att i fortsatta studier, att utforma 

intervjuguide samt jämföra resultaten utifrån det variationsteoretiska perspektivet samt sett 

utifrån ett annat perspektiv, möjligtvis det sociokulturella, för att på så vis få syn på om 

skillnader förekommer i sättet att se på berättande och strategier för att främja detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Samtyckesbrev 

Jag heter NN och jag studerar till förskollärare på Karlstads universitet. Denna termin gör vi 

vårt examensarbete. För mitt examensarbete har jag valt temat språk och berättande i 

förskolan.  

 

Mitt syfte med studien är att ta reda på vilka strategier pedagoger använder sig av i förskolan 

för att främja berättande. 

 

Jag undrar om du vill/kan medverka i min studie genom att delta i en intervju.  

Med ditt samtycke spelar jag gärna in intervjun. Om intervjun spelas in vill jag förtydliga att 

det bara är jag som kommer lyssna på det inspelade. När arbetet är klart kommer ljudfilen att 

raderas. 

 

I mitt arbete kommer varken ditt namn eller förskolans namn att ges ut. Du kan när som helst 

välja att avbryta din medverkan. För att genomföra denna intervju till min studie behöver jag 

ditt samtycke. 

 

Det skulle vara till stor hjälp i min studie om du ville delta! 

 

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta mig via telefon eller mail:  

NN 

Telefon: xxxxxxxxxx 

Mail: xxxx@xxxxxxx 

 

För ytterligare information om examensarbetet kontakta min handledare på Karlstad 

universitet: 

NN 

Telefon: xxxxxxxxxx 

Mail: xxxx@xxxxxxx 

 

Mvh 

NN 

 

 

Samtyckesbrev 

Datum: 

 

 

Underskrift: 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

Intervjuguide 

1. Under hur många år har du arbetat som förskollärare? 

2. Kan du berätta för mig om vad du tycker att berättande är? 

3. Tycker du själv att det är roligt och utvecklande att berätta eller lyssna på berättande? 

Följdfråga: Hur visar du detta för barnen? 

4. Vart sker berättandet i förskolan? I Vilka miljöer? 

5. Vad använder du i de berättande aktiviteterna? 

6. Anser du att berättande kan främjas med hjälp av miljö och material? 

7. På vilka sätt har du arbetat med miljö och material i berättandet? Har du funderat över 

en utveckling av dessa sätt? 

8. Vad gör du, enligt dig själv, för att främja och stärka barnens berättande? 

9. Hur väljer du ut vad du ska berätta för barnen? Planerat, spontant? 

10. Om barnen får välja, väljer de ofta samma berättelse, någon du tidigare berättat? 

Varför tror du att de gör detta? 

11. Om du berättar samma berättelse flera gånger, berättar du då på olika sätt? 

Varför/varför inte? 

12. Ber du barnen att berätta i förskolan? Vad och i så fall när? 

13. Efter en berättande aktivitet, pratar du med barnen om berättelsen då? Om ja: Vad 

brukar ni prata om? 

14. Har du något du vill tillägga som du kommit på under intervjun, något du känner att 

jag inte frågat om rörande berättande? 

 

  


