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Abstract 

The aim with this thesis is to explore how preschool teachers look at and how they work with 

oral narrative. The purpose is to gain an increased knowledge of how the work can develop. 

In order to find the answers to the questions as well as the aim, I chose to interview preschool 

teachers. After the summary of the interviews was made, the study showed that more 

preschool teachers prefer to read books over using oral narrative. The result turned out that 

way since the interviewees were not comfortable in their oral narrative role and need to put 

more effort in it. Furthermore, the construction of the premises also played a big part in the 

results since it showed that the rooms where the story telling were hold were either too big or 

too small. They meant that the environment, which was not inviting to them or the children, 

did not make the best place for the oral narrative to take place and they wished it was 

different. However, the preschool teachers who were interviewed showed a positive attitude 

towards making changes for the better and they all wished to develop their oral narrative skills 

in the preschool. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare ser på och arbetar med det 

muntliga berättandet i förskolan och på så vis få en ökad kunskap om hur arbetet kan 

utvecklas. För att jag ska få svar på syftet samt frågeställningarna valde jag att intervjua 

förskollärare. Det min studie visade efter sammanställningen var att fler valde högläsning 

istället för det muntliga berättandet. Detta berodde bland annat på att det krävdes mer av 

förskollärarna och att de inte kände sig trygga i sin berättarroll. Något annat som 

förskollärarna ansåg vara ett hinder var hur deras lokaler var utformade då de inte uppfyllde 

den önskade berättarmiljön. Antingen var lokalerna för stora eller så var de för små. 

Förskollärarna kände heller inte att rummen var inbjudande eller att de lockade till sig barnens 

intresse. Dock visade förskollärarna i undersökningen en positiv inställning till att utvecklas 

och bli bättre på användningen av det muntliga berättandet. 

 

Nyckelord 
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Inledning 
 

I mitt examensarbete studerar jag hur förskollärare ser på och arbetar med det muntliga 

berättandet i förskolan. Under mina besök på förskolorna har två olika former av berättande 

förekommit; högläsning och muntligt berättande. Besöken skedde innan studiens gång och på 

andra förskolor än dem i studien. Dessa besök bidrog till att jag blev mer intresserad av det 

muntliga berättandet. Dels för att jag fick en uppfattning om att högläsning förekom mer än 

det muntliga berättande men också väcktes en nyfikenhet om varför det var så. Med muntligt 

berättande menar jag ett berättande som tar form utan skriftspråkliga förlagor. Det kan vara en 

existerande saga eller en påhittad berättelse berättad av både barn och pedagoger. Med 

högläsning menar jag en situation när pedagogen läser högt ur en bok för barnen. 

 

En skillnad mellan högläsning och muntligt berättande tar Carina Fast (2001, s. 17) upp i 

boken Berätta! – inspiration och teknik. Hon betonar först och främst att det finns många 

fördelar med både högläsning och muntligt berättande, men att det muntliga berättandet 

skapar en annan relation som är mer nära lyssnarna. Fast (2001, s. 18) menar bland annat att i 

högläsning hamnar boken lite mellan berättaren och lyssnarna vilket leder till att de inte får 

samma kontakt. Däremot är det lättare att hålla ögonkontakt med lyssnarna i ett muntligt 

berättande. Vidare belyser hon att i högläsning är man mer bunden till bokens text vilket man 

inte är i ett muntligt berättande. Där är berättandet mer fritt både i ord och rörelser. 

 

I förskolans läroplan står det att barn ska utmanas och stimuleras i sin kommunikation och 

språkutveckling (Skolverket, 2016, s. 11). Förskolan ska också sträva efter att varje barn 

utvecklar sitt ordförråd, olika begrepp och ett nyanserat talspråk. De ska också utveckla sin 

förmåga att berätta, leka med ord, ställa frågor, uttrycka tankar, kommunicera med andra och 

argumentera (Skolverket, 2016, s. 10). Genom att studera hur förskollärare ser på och arbetar 

med det muntliga berättandet, kan man få en ökad kunskap om hur arbetet med muntligt 

berättande i förskolan kan utvecklas. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på och arbetar med det muntliga 

berättandet i förskolan och på så vis få en ökad kunskap om hur arbetet kan utvecklas. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vilka attityder har förskollärare till det muntliga berättandet i förskolan? 

 Hur arbetar förskollärarna med det muntliga berättandet i förskolan? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I denna del kommer två vetenskapliga doktorsavhandlingar att tas upp. Jag kommer börja med 

att beskriva kortfattat om de olika studierna och deras resultat.  Därefter kommer jag redovisa 

vad de olika avhandlingarna tar upp om berättande. Avslutningsvis beskriver jag min 

teoretiska utgångspunkt i arbetet. 

Tidigare forskning 

I Märtha Anderssons (2014, s. 4) avhandling var syftet att undersöka elevers 

meningsskapande i multimodala berättelser som formats i estetiska lärprocesser. Det 

Andersson (2014, s. 52) undersökte var vilka strategier och resurser som eleverna använde i 

sitt meningsskapande. För att kunna beskriva hur meningsskapandet förekom i elevernas 

berättelser använde hon sig av multimodala och sociokulturella teorier. När eleverna fick 

skapa skriftliga och muntliga berättelser hade de olika uttrycksformer till hjälp så som sång, 

dans, musik och bild. Detta pågick i sammanlagt tre terminer. Eleverna skulle här möta och 

själva använda sig av varierande språkliga uttrycksformer i sitt berättande samt att utveckla 

sitt språk genom dessa estetiska lärprocesser (2014, s. 5). 

 

Undersökningen lyfte fram hur arbetet med berättelser blev till ett meningsskapande för 

eleverna. Pedagogerna och lärarna skapade tillsammans en situation som gav eleverna en 

möjlighet att aktivt arbeta och reflektera med olika språkliga uttryckssätt. Vidare poängterar 

Andersson (2014, s. 207) att undersökningen inte bara bidrog till en betydelsefull social 

träning utan att eleverna faktiskt fick hjälp med att bli medvetna om vad de själva kände och 

tyckte. Undersökningen visade också hur en ökad kunskap utvecklas hos eleverna när de fick 

använda olika uttrycksformer. Lärarna i studien upptäckte bland annat hur undersökningen 

bidrog till att elevernas intresse för ord och dess uppbyggnad ökade samt hur eleverna visade 

ett intresse för att reflektera och diskutera kring språk. 

 

Andersson (2014, s. 205–207) belyser hur språket sätts in i ett meningsfullt sammanhang 

genom att man skapar en stimulerande berättarmiljö i verksamheten. Något annat som 

Andersson (2014, s. 208) poängterar är att låta eleverna använda sin multimodala förmåga i 

sitt lärande. Det ökar förmågan att i samtal med andra använda den kunskapen de har, tillägna 

sig ny, men också att finna sin identitet. Detta kan gå förlorat om eleverna inte får tid till att 

reflektera och att samtala. 

 

I Elisabeth Björklunds (2008, s. 29) avhandling var syftet att skaffa sig kunskap om hur 

litteracitet erövras och uttrycks bland de yngsta barnen i förskolan men också hur barns 

litteracitet kan förstås i en kulturell, social och historisk kontext. Litteracitet är ett brett 

begrepp som enbart inte berör skrivning och läsning utan som på senaste tid också innefattar 

t.ex. bilder, tecken och tal. I undersökningen hade Björklund (2008, s. 15) som avsikt att 

komma de yngre barnen närmre och då från ett annat perspektiv. Hon granskade därför den 

vardagliga omgivningen i förskolan för att kunna upptäcka hur barnen på olika sätt deltog och 

agerade i olika aktiviteter som innefattar skrivning och läsning. Vidare fick hon fram att barn 

är kompetenta och aktiva i sitt sökande efter mening när de exempelvis använder tecken, 

bilder och texter.  
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Precis som Andersson (2014) utgår även Björklund (2008) från ett sociokulturellt perspektiv i 

sin undersökning. I det sociokulturella perspektivet finns det en gemensam syn på att lärandet 

sker i interaktion och i kontext med omgivningen. Vidare ses talet som ett viktigt redskap där 

det även ses som en förbindelse mellan handlingen och språket. I Björklunds(2008, s. 32 – 33) 

undersökning har kommunikation och språk mellan barnen en viktig mening. I denna 

undersökning var det betydelsefullt att få ökad kunskap om hur barn uttrycker samt erövrar 

sin litteracitet och hur de utnyttjar olika redskap för detta. Björklunds (2008, s. 20) motiv var 

att få en inblick i hur erövrandet uttrycks i handling genom samspel och kommunikation med 

andra barn i förskolan. 

 

Ur analysen som visar hur barnen uttrycker samt erövrar litteracitet framkom det två tydliga 

former; litteracitetspraktik med berättande i centrum och litteracitetspraktik där skrivande och 

läsandet var i fokus (2008, s. 91). Inom dessa former har olika kategorier lyfts fram som utgör 

barns litteracitetserövrande; nämligen litteracitetmanifest och berättarkunskap. När barn 

exempelvis ritar, läser eller skriver drar de sig vanligtvis till varandra på ett inbjudande och 

aktivt sätt och tillsammans skapar de då en så kallad litteracitetsmanifest. Berättarkunskap är 

också ett begrepp som lyfts fram och har en viktig del i avhandlingen. När pedagogerna 

påbörjar ett berättande blir barn på många olika sätt delaktiga. Barn hittar på egna berättelser 

och startar egna samtal, både i samspel med varandra som för sig själva. Inför andra anger 

barnen sig själva som berättare. Barnen blir på så sätt involverade i berättarpraktiken där de 

påbörjar och bjuder in varandra till den. De sagoteman som pedagogerna har presenterat och 

påbörjat blir sedan något som barnen utgår från i sitt eget berättande och med detta bygger 

barnen berättarkunskap. I samspelet med varandra testar barn gränser och möjligheter som 

både skapar något nytt men som också kan bidra till ett återskapande (2008, s. 92-93). 

 

Syftet med begreppen litteracitetsmanifest och berättarkunskap är att visa hur barnen uttrycker 

sin litteracitetspraktik. Björklund (2008, s. 91) såg hur barnen byggde en egen 

litteracitetsmanifest samt berättarkunskap då de visade vad de gjorde genom muntliga uttryck 

där de såg sig själva som skrivare och läsare. Barnens muntliga uttryck med dess kvalitet 

visade sig också i resultatet ha en stor betydelse för vår förståelse av litteracitetspraktikens 

budskap. I barnens kommunikation samt möten tydliggjordes deras litteracitetspraktik vilket 

syntes i undersökningens resultat. Vidare menar Björklund (2008, s. 239) att barn skapar egna 

sätt att “vara i” den på samma gång som de bygger vidare på den. I förskolans omgivning 

prövar och utforskar barnen litteracitets begränsningar och möjligheter genom samspel med 

varandra. Något annat som hon poängterade i studien var barnens utformning av en 

gemensam praktik där de gör användning av sin litteracitet i betydelsefulla sammanhang. 

 

Förutom detta visade resultatet hur pedagogers tillvägagångssätt att fråga och upprepa barnen 

förlängde aktivitetens tid, då det förhindrar att barnen tappar intresset. Vidare får barnen inte 

bara en erfarenhet av här och nu, utan även hur berättarstrukturer byggs upp. De får också 

erfarenhet av hur språket har en viktig plats och då genom resten av livet (2008, s. 203). 
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Berättande 

I både Björklunds (2008) och Anderssons (2014) avhandlingar framhävs bland annat språkets 

betydelse i samband med berättandet. Andersson (2014, s. 34) belyser bland annat hur 

berättelser kan ge ord betydelse som inte endast stärker barnens ordförråd utan även ger en 

lärdom i deras meningsbyggnad. Vidare belyser Björklund (2008, s. 47) berättandets potential 

då språket ses och lyfts fram som betydelsefull i samspel och kommunikation med 

omgivningen men också hur det har betydelse för att skapa förståelse och innebörd i händelser 

som vuxna och barn tillsammans delar och upplever. 

 

Björklund (2008, s. 60) lyfter fram hur tidigare forskare poängterat att barn förhåller sig och 

tar till sig olika berättelser/texter på olika sätt och att detta är viktigt att känna till. Det betyder 

att barn via berättelser och texter skapar en egen mening utifrån vad de själva uppfattar. 

Andersson (2014, s. 28) lyfter också fram två forskare som belyser hur berättelsen kan ha 

olika funktioner. Bland annat kan berättandet ses som en hjälp för människan att förstå vad 

som hänt, organisera händelser samt att planera framåt. 

 

Vidare tar Andersson (2014, s. 32) upp hur det vardagliga berättandet är en vanesak och en 

självklarhet, hon menar att det finns många orsaker till att vi använder oss av berättandet. Dels 

för att presentera oss själva, dela erfarenheter och känslor med andra, men också för att vi vill 

återuppleva det förflutna. Björklund (2008, s. 60) visar också berättandets potential då hon 

menar att ett meningsskapande förekommer när texter har ett rikt språk och teman som 

uttrycker tankar och som tilltalar känslor. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna beskriva förskollärares syn samt arbetssätt kring det muntliga berättandet kan 

man utgå från olika perspektiv. I mitt arbete har jag valt att använda det sociokulturella 

perspektivet men också att utgå från det perspektiv som vi kan kalla kulturalismen. Dessa 

perspektiv har jag som grund och kommer nu beskriva nedanför. 

 

Sociokulturella perspektivet 

Vygotskij, som är grundaren av det sociokulturella perspektivet, ansåg att lärandet sker i ett 

kulturellt och socialt sammanhang. Författarna i boken Barn och naturvetenskap - upptäcka, 

utforska, lära i förskola och skola (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014, s. 31)  

belyser Vygotskijs tänkande kring hur ett lärande inte går att undvika. Människan lär sig saker 

konstant och i alla möjliga situationer, enskilt eller tillsammans. Lärandet behöver heller inte 

enbart ske under undervisning som exempelvis i skolan, som är skapad för att lära sig (Roger 

Säljö, 2014, s. 14). Vidare inom ramen för samspel med andra föds människor in och 

utvecklas i detta. De personer man samspelar med hjälper omedvetet till att förstå hur världen 

fungerar samt hur den ska förstås. På det sätt som omgivningen uppmuntrar och tillåter lär vi 

oss att beskriva, uppmärksamma och agera i den verklighet vi lever i. Med det sagt är barn 

likaså beroende av den vuxne, då de spelar en stor roll i deras utveckling (Säljö, 2014, s. 66-

67). 
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Något annat som är centralt i det sociokulturella perspektivet är användningen av språket, då 

detta anses vara länken mellan människor samt deras omgivning (Elfström, Nilsson, Sterner 

& Wehner-Godée, 2014, s. 31). Språket är också anledningen till att människan kommer i 

förbindelse med omvärlden och att det är genom det människan blir delaktig i sociokulturella 

erfarenheter och upplevelser (Roger Säljö, 2011, s. 161). Vidare poängteras hur människan 

blir delaktig i kunskaper och färdigheter och att detta också är genom språket. Hur människan 

talar samt hur de föreställer sig omvärlden till barnen - gör att de får en insikt om vad som är 

intressant att upptäcka samt vad som är värdefullt (Säljö, 2014, s. 37). ”Man kan säga att 

människan ser världen genom språk” (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014, s. 

31). Fortsättningsvis i Vygotskijs tänk kring språkutvecklingen belyser han hur de sociala 

erfarenheterna har en betydelsefull funktion. De erfarenheter barnet gör under sina första år är 

också betydelsefulla enligt Vygotskij (Ann-Katrin Svensson, 2009, s. 33). 

 

Med detta sagt kan vi säga att begreppen verktyg och redskap har en betydelse i det 

sociokulturella perspektivet. Med verktyg samt redskap menas de tillgångar, både fysiska och 

språkliga, vi människor har möjlighet att utnyttja och använda oss av när vi ska förstå vår 

omvärld, samt när vi agerar i den och med vilka (Säljö, 2014, s. 22). 

 

Kulturalismen 

Jerome Bruner (2002, s. 17 – 19) poängterar i boken Kulturens väv hur en människas 

medvetenhet kan ses på olika sätt. Ett sätt som han tar upp är det som vi kan kalla kulturalism. 

Med detta perspektiv menar han att en människas medvetenhet inte skulle finnas om inte 

kulturen fanns. Utvecklingen av människans medvetenhet är närmare bestämt förbunden med 

utvecklingen av ett levnadssätt där verkligheten vi lever i representeras av en symbolism där 

den delas av medlemmar i en kulturell gemenskap. Denna symbolism delas inte bara av det 

nuvarande samhället och kollektivet, utan det är något som förs vidare, bevaras och som 

förfinas till de framtida generationerna. 

 

Vidare belyser Bruner (2002, s. 28) hur kulturalismen har två uppgifter. På makroplanet 

observerar den kulturen som ett system av rättigheter, värden, plikter, utbyten, makt och 

möjligheter. På mikroplanet observerar den hur kraven i ett kulturellt system påverkar 

människorna inom systemet. Hur kulturen hjälper till att forma människans identitet är också 

något han lyfter fram. Han menar att kulturen ger oss material som hjälper oss att bygga upp 

våran syn på vår egna värld, på oss själva och våra förmågor. 

 

Att kommunikation och kunskap ses som oskiljaktiga är något som Bruner (2002, s. 19) 

påpekar. Hur mycket en människa än söker efter mening på egen hand kan detta inte ske utan 

hjälp av kulturens symbolsystem. Han belyser även hur det är kulturen som bidrar med de 

verktyg som behövs för att människan ska kunna förstå och strukturera världen på ett 

kommunicerbart sätt. Det som gör det möjligt för människan att använda kulturens verktyg är 

att medvetandet utvecklades och uppstod vilket är det specifika med den mänskliga 

evolutionen. Bruner (2002, s. 20) menar att utan dessa verktyg, materiella eller symboliska, är 

människan en tom abstraktion. Det är kulturen som möjliggör och formar det specifika 

medvetandet även om det är människan som skapat kulturen. Ett viktigt begrepp som han 

lyfter är meningsbildning. Med detta menar han att man ger mening till saker och ting i olika 

situationer eller sammanhang. För att vi sedan ska veta vad det handlar om måste vi sätta in 
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våra möten med världen i dess korrekta kulturella sammanhang. Kulturalismen fokuserar 

alltså på hur individer i kulturella sammanhang omformar och skapar mening. Det handlar 

också om att tolka olika saker. 

 

Inom kulturalismen finns det olika teser och en av dem är den narrativa tesen. Med denna tes 

belyser Bruner (2002, s. 58 – 59) hur berättelser ses som viktiga inom kulturen. Enligt honom 

är förmågan att förstå samt skapa berättelser avgörande för oss människor när vi ska forma 

våra liv och när vi ska hitta vår egen plats i den kultur vi lever i. Vidare tar även Bruner 

(2002, s. 58) upp berättandet som ett redskap och som ett sätt att tänka i meningsbildningen. 

Han påpekar att det krävs hårt arbete om den narrativa förmågan och berättandet ska bli till ett 

instrument för meningsbildningen och för medvetandet. Vi måste skapa berättelser, läsa 

berättelser, analysera dem, skaffa en känsla för hur de används, förstå deras konstfärdighet 

och framförallt diskutera dem. Han belyser även hur skolan vanligtvis tar det narrativa för 

givet och hur de istället måste vårda den och främja den narrativa dimensionen. Slutligen 

poängterar han att berättelserna är en viktig sammanhållande kraft för kulturen som de är när 

det kommer till att forma en människas liv (Bruner, 2002, s. 60 – 61).  

 

Avslutningvis är Vygotskijs (2014) sociokulturella perspektiv samt Jerome Bruner (2002) 

perspektiv som vi kan kalla kulturalismen,  en bra utgångspunkt för att kunna uppfylla syftet 

med min undersökning. Dessa kan också bidra med kunskap om hur förskollärare ser på och 

arbetar med det muntliga berättandet i förskolan. Dels ligger språket centralt i båda 

perspektiven men också hur samspel och lärandet spelar en stor roll. 

Metodologisk ansats och val av metod 
I denna del beskrivs mitt val av metod, urvalen och genomförandet av undersökningen. 

Slutligen tar jag även upp de etiska ställningstaganden samt reliabilitet och validitet. 

Metodval 

Metoden jag har valt att använda för min undersökning är kvalitativ metod. Syftet med mitt 

metodval är att få en inblick i hur förskollärare ser på samt arbetar med det muntliga 

berättandet i förskolan. Då jag vill att sammanhanget och helheten ska ha betydelse passar 

denna metod bäst till min undersökning för att få svar på de frågeställningar som jag har valt 

att undersöka. Jag valde att göra intervjuer för att få fram resultatet. 

 

Alan Bryman (2008, s. 39-40) belyser olika forskningsstrategier där han bland annat tar upp 

att det finns kvantitativ och kvalitativ forskning, vilket är något som skiljer författarna åt när 

de skriver om metodologiska frågeställningar. Kvantitativ forskning lägger vikten på 

kvantifiering när det gäller analys och insamling av data medan kvalitativ forskning lägger 

mer vikt på intervjupersonens ord än kvantifiering. 
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Semistrukturerad intervju 

I mitt val av metod förekommer vanligtvis kvalitativ intervju i anknytning med kvalitativ 

forskning, vilket är den typ av intervju jag valde att använda i min undersökning (Bryman, 

2008, s. 412). I kvalitativa intervjuer är uppmärksamheten riktad mot den medverkandes 

perspektiv och man lägger också fokus på intervjupersonens synsätt och uppfattningar om vad 

som är viktigt och relevant. Vilket även var mitt syfte under genomförandet av intervjuerna. 

Det frågeschema och den intervjuguide som formulerats kunde intervjupersonen frångå i 

ganska stor utsträckning, vilket visar att en kvalitativ intervju kan vara flexibel. Vidare belyser 

Bryman (2008, s. 413) att det finns två viktiga former att beskriva kvalitativa intervjuer med 

och dessa är: ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Jag har valt formen 

semistrukturerade intervjuer i min undersökning. Detta eftersom att mitt syfte är att undersöka 

hur pedagoger ser på och arbetar med det muntliga berättandet i förskolan. Denna 

intervjuform passade bäst då intervjupersonen skulle få en chans att tolka och svara på frågan 

fritt. Vilket i sig skulle ge de ärligaste svaren. 

 

Under skrivandet av min intervjuguide fokuserade jag på de områden i temat som jag ansåg 

viktiga för att kunna ge svar på de frågeställningar som valts. När jag skrev min intervjuguide 

försökte jag även tänka på att inte ha frågor som endast gick att svara ja eller nej på, därför 

fokuserade jag mer på öppna frågor. Dels för att intervjupersonen ska få möjlighet att svara 

utifrån sina egna ord eller för att lämna plats för oväntade eller annorlunda reaktioner men 

också lämna plats för svar som forskaren inte tänkt sig vid frågornas utformning (Bryman, 

2008, s. 244). 

 

Urval 

I min undersökning valde jag att ta kontakt med två förskolor som låg i samma kommun. 

Efter kontakt via mejl fick jag ihop sex stycken förskollärare som var villiga att ställa upp i en 

intervju. Efteråt skickade jag ut samtyckesblanketten samt informationsbrevet så att de kunde 

läsa igenom och godkänna allt innan genomförandet av intervjun. Därefter gav förskolorna 

förslag på dag och tid som passade deras verksamhet. Samtliga medverkade var utbildade 

förskollärare och hade arbetar inom yrket i olika många år. 

Genomförande 

När jag kom till förskolorna bestämdes en passande plats för genomförandet av intervjuerna. 

Innan vi började med intervjun gick jag igenom med pedagogerna om några frågor dykt upp 

och därefter skrevs samtyckesblanketten på och intervjun kunde börja. Intervjuerna skedde 

enskilt då jag ville ha så varierande och ärliga svar som möjligt. 
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Etiska överväganden 

I denna del kommer de fyra etiska principerna som Bryman (2008) samt Vetenskapsrådet 

(2011) tar upp att redovisas och beskrivas i koppling till undersökningen. 

Informationskravet 

Innan du kan utföra en undersökning ska personen som ska medverka få information om 

syftet i din undersökning samt annan viktigt information. Det är också viktigt att vara tydlig 

med att den medverkande har rätt till att dra tillbaka sin medverkan om den så önskar 

(Bryman, 2008, s. 131; Vetenskapsrådet, 2011, s. 41).  

 

Innan jag åkte ut för att genomföra intervjuerna i förskolorna skickade jag ut både information 

och en samtyckesblankett. I informationsbrevet beskrev jag kortfattat mitt arbete, vilket syfte 

jag hade samt vilken metod jag valt. Detta gav de medverkande en liten bättre bild av vad min 

undersökning skulle handla om och vad intervjun skulle rikta in sig på. I slutet av brevet 

lämnade jag kontaktuppgifter ifall de medverkade ville ställa fler frågor eller om något var 

otydligt. 

 

Samtyckeskravet 

När det kommer till samtyckeskravet har personen som medverkar rätt till att avbryta sitt 

deltagande när som helst då personen själv bestämmer över sin medverkan. Detta ska tydligt 

framföras innan undersökningen påbörjas. Om personerna är minderåriga krävs ett 

godkännande från vårdnadshavarna (Bryman, 2008, s. 132; Vetenskapsrådet, 2011, s. 41) 

 

Samtidigt som jag skickade ut informationsbrevet skickade jag även ut samtyckesblanketten 

så de som ville medverka hade tid att läsa igenom allt och ta till sig vad som gällde under 

undersökningen. I samtyckesblanketten var jag noga med att meddela om deltagarnas rätt och 

att jag behövde deras samtycke för att utföra intervjun. Jag nämnde även att jag gärna spelade 

in intervjun för att underlätta bearbetningen av materialet, men endast om jag fick deltagarnas 

samtycke. Detta meddelande jag även på plats då de som medverkade fick skriva på 

blanketten vid mötet. 

Konfidentialitetskravet 

Under undersökningen ska de som medverkar ges högsta möjliga konfidentialitet. Uppgifter 

kring dessa personer ska inte kunna kommas åt av obehöriga och ska förvaras otillgängligt 

från alla utom dig själv. All data som samlas in under undersökningen ska raderas när arbetet 

är färdigt. Detta ska också meddelas till personerna som deltar i studien (Bryman, 2008, s. 

132; Vetenskapsrådet, 2011, s. 40).  

 

Både i informationsbrevet samt i samtyckesblanketten var jag noga med att meddela att den 

data som samlas in under undersökningen kommer att raderas när arbetet är klart, samt att 

personerna som deltar i studien kommer att vara anonym och namnen kommer att bytas ut i 

arbetet för ytterligare sekretess. 
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Nyttjandekravet 

Den sista etiska principen är nyttjandekravet och med detta krav gäller det att all det material 

samt uppgifter som samlas in endast får användas för forskningsändamål och kommer att 

förstöras när arbetet är färdigt. Detta var också något jag var tydlig med i samtyckesblanketten 

(Bryman, 2008, s. 132; Vetenskapsrådet, 2011, s. 40). 

Metod för analys 

När jag ska analysera mitt material som jag samlat in under intervjuerna använder jag mig av 

tematisk analys. Med tematisk analys innebär det att undersökaren skriver upp och organiserar 

de teman som återkommer gång på gång i intervjumaterialet som samlats in (Bryman, 2008, s. 

528). 

Reliabilitet och validitet 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 263) tar bland annat upp begreppen reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet handlar om resultatets trovärdighet och struktur. Vidare behandlas 

reliabilitet i koppling till frågan om ett resultat kan återskapas vid andra tillfällen eller av 

andra forskare. Om man t.ex. vill stärka reliabiliteten eller testa den kan man låta en annan 

forskare göra om undersökningen på nytt eller upprepa olika delar i den för att se om 

forskningsresultatet blir desamma eller om de påverkas av tillfälliga eller slumpartade 

betingelser (Bryman, 2008, s. 49). 

 

Validitet (giltighet) handlar om undersökningens styrka, riktighet samt sanningen i ett 

uttalande. Vidare handlar validitet om en metod undersöker vad den uppges att undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264) vilket är något som Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas 

Hinnfors (2009, s. 112) också poängterar i sin bok samt i vilken utvidgning forskaren 

uppfyller de undersökningsområden som ska undersökas. Validitet handlar också om de 

resultat från undersökningen hänger ihop eller inte. Så reliabilitet är alltså beroende på hur det 

mäts medan validitet är beroende på vad som mäts. Reliabilitet och validitet kan ha termen 

hög eller låg. 

 

Mitt syfte i arbetet var att undersöka hur förskollärare ser på och arbetar med det muntliga 

berättandet i förskolan och detta gjorde jag genom en färdig intervjuguide som passade med 

mina frågeställningar. Den metod jag valde gjorde att både syfte och frågeställningarna kunde 

bli besvarade vilket i sig leder till att mitt arbete håller en hög reliabilitet samt validitet. 
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Resultat och analys 
I denna del kommer sammanställningen från intervjuerna jag gjorde på förskolorna att lyftas 

fram. På förskola 1 arbetade Eva, Lisa, Siv och Mia och på förskola 2 arbetade Kristina och 

Ingrid. Dessa namn som kommer användas i sammanställningen är fiktiva och stämmer inte 

överens med förskollärarnas riktiga namn, detta för att skydda deras identitet. 

Förekommer högläsning samt det muntliga berättandet  

När den första frågan ställdes om hur ofta högläsning samt det muntliga berättandet förekom 

på förskolorna var svaren ganska lika. På båda förskolorna förekom högläsningen samt 

berättandet minst en gång om dagen, vanligtvis i samband med maten. Efteråt ställdes en 

följdfråga om de var nöjda med det vilket gav ett varierande svar bland förskollärarna. Det 

fanns både förskollärare som var nöjda med hur ofta det förekom och vissa som inte var. De 

som var nöjda tyckte att de kunde läsas samt berättas lite mer medan de som inte alls var 

nöjda ansåg att det skulle förekomma ännu oftare än bara en gång om dagen. Detta svarade 

exempelvis en förskollärare på frågan om hon var nöjd med hur ofta det förekom; 

 

Ja, om det var färre barn skulle man vilja att det såg annorlunda ut. Då skulle en 

vilja ha den där stunden när barnen kan krypa upp och man kan sitta och berätta 

sagor och ha mer tid. Men som det ser ut på förskolorna idag så är det tyvärr inte 

önskat läge. En hinner inte med allt som man vill – Eva. 

 

Vidare ställdes frågan om hur ofta förskollärarna själva tyckte att man skulle högläsa samt 

berätta sagor för barnen. De flesta tyckte att det var en självklarhet att åtminstone läsa/berätta 

sagor för barnen minst en gång om dagen. Utöver det tyckte förskollärarna att det var viktigt 

att ta till vara på barnens initiativ när de kom och fråga om de kunde läsa en bok eller berätta 

en saga. Det var också viktigt som förskollärare att ta initiativ och fråga barnen under dagen 

om de tillsammans skulle sätta sig och läsa en bok/berätta saga och inte bara göra det på vilan. 

Ingrid poängterade också vikten med att ta till vara på de stunder då barnen faktiskt kommer 

och frågar om man vill läsa en bok/berätta en saga. Hon menar att det tyvärr kan bli att man 

besvarar barnet med “Ja, vi kan läsa om en stund”. Hon belyser då hur viktigt det är att man 

verkligen kommer till den där stunden då man faktiskt sätter sig ned med barnet och läser en 

bok/berättar en saga. Något annat som en förskollärare nämnde under samtalet vid denna 

fråga var; 

 

Jag tycker väldigt mycket om att läsa i böcker. Jag tycker det är en bra 

kunskapskälla och bearbetningskälla. Så man kan ju inte bara läsa boken rakt av 

utan att läsa mellan raderna och prata om det man ser i boken – Kristina. 

 

Eftersom det vid upprepade tillfällen uppkom att högläsning och berättandet vanligtvis 

förekom i samband med maten ställdes även frågan varför. De flesta förskollärare menade att 

det berodde på rutinerna på förskolan. De skulle ha rast, personal gick hem samt att barnen 

behövde den där lugna stunden på dagen för att varva ner. 

 

 

 



 

11 

 

Pedagogernas syfte 

Efter att ha ställt de tidigare frågorna till förskollärarna blev jag även nyfiken på om de hade 

något speciellt syfte när de valde bok eller berättelse. Det som nästan alla förskollärare 

svarade var att deras första syfte var först och främst att barnen skulle få en lugn och mysig 

stund under vilan. Utöver det svarade förskollärarna att de vanligtvis valde böcker som barnen 

kunde relatera till t.ex. händelser, specifika ämne eller något de visat intresse för. Deras syfte 

var därför att välja en bok där diskussioner kunde uppstå eller där de fick bearbeta saker. De 

kunde också ha i syfte att förmedla något speciellt till barnen och då valde de bok utefter det. 

Något annat som poängterades av flera förskollärare var hur viktigt det var att barnen fick 

vara delaktiga under denna läs- och berättarstund. 

Barnens delaktighet 

När frågan om barns delaktighet ställdes svarade alla förskollärare att det var en självklarhet 

att barnen skulle ha ett visst inflytande i läs- och berättarstunden. Något annat som 

förskollärarna poängterade var att det är viktigt att låta barnen själva få berätta och låta de 

vara med att hjälpa till. De ska få kommentera, ställa frågor eller komma med egna idéer och 

tankar under läs- och berättarstunden. Det finns barn som vill agera “fröken” och läsa/berätta 

framför de andra barnen medan andra barn inte alls är intresserade, inte vill lyssna eller sitta 

still. Dessa barn finns i grupperna och ska accepteras oavsett. Vidare menade förskollärarna 

att barnen vill skapa en förståelse då de blir delaktiga. 

 

När dem får bli mer delaktiga blir de mer intresserade, så är det ju. Just det här med 

att våga, det är också viktigt idag. Så det här med att stärka barnen redan när de är 

små, att de kan och att de vågar, det är också viktigt – Eva 

 

Under intervjun ställdes även frågan om barnen någon gång fick välja bok eller berättelse. 

Vissa förskollärare utgick från att barnen fick välja hela tiden eller åtminstone fick vara med 

när bokens valdes. En av förskollärarna, Lisa, beskrev sitt tänk kring detta då hon menar att vi 

och barnen ser olika på böcker. Vi vuxna ser t.ex. titeln, texten och författaren medan ett barn 

ser färger och bilder på och i boken. Förskolläraren Eva lyfte även fram turordning. Det är 

viktigt att barnen kan komma överens när de väljer bok och att de kan turas om så det inte blir 

massa konflikter, uttryckte hon sig. Utöver det verkade förskollärarna ha ett gemensamt tänk 

om att det är viktigt att barnen på något sätt blir delaktig även fast pedagogerna ibland väljer 

böcker. 

Betydelsefullt med högläsning och berättarstunden 

Att se högläsning-och berättarstunden som betydelsefull var något förskollärarna hade 

gemensamt. Förutom att barnen ska få en lugn stund på dagen ansåg förskollärarna att det 

också var viktigt för barnen att få lite närkontakt. Där de kunde krypa upp intill och få mysa 

till en bok eller berättelse. Språkutvecklingen var något många förskollärare poängtera när 

frågan ställdes om varför det är viktigt och betydelsefullt att läsa och berätta. Förskolläraren 

Kristina lyfte också detta ”Jag tycker att det öppnar upp en helt annan värld än den man har 

omkring sig”.  
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Förskolläraren Mia belyste även att det är viktigt för att det stimulerar barnens fantasi och 

inlevelseförmåga. Vidare poängterade även förskollärarna att det ökar barnens ordförråd, de 

får en förståelse och de kan sätta sig in i andras situationer. De lär sig också att bearbeta, 

reflektera men att det även är bra för den sociala förmågan. 

 

Högläsning eller berättarstunden? 

En annan fråga som lyftes var vilket av högläsning och muntligt berättande som förekom mest 

på förskolan. På den ena förskolan (1) förekom högläsning mer än det muntliga berättandet 

medan på den andra förskola (2) förekom båda, mer eller mindre. Sedan valde jag att ställa 

frågan om varför de tror att det är så. Förskollärarna Mia och Siv(1) hade uppfattningen om 

att det är så för att det är enklare att ta fram en bok och sätta sig och läsa. Det muntliga 

berättandet krävde mer av förskollärarna. Eva och Lisa(1) hade uppfattningarna om att det 

handlade om tryggheten i att berätta. Eva menade att det kan bero på hur man själv känner 

med att berätta muntligt och hitta på berättelser, hur man är som person helt enkelt. Medan 

Lisa också var inne på samma spår fastän menade att det inte fanns tillräckligt med tid att 

planera så att man kunde känna sig trygg i det man skulle berätta. De andra förskollärarna(2) 

ansåg att både högläsning och muntligt berättande förekom på deras förskola. De berätta 

bland annat att deras verksamhet är utformad då de pratar väldigt mycket med varandra och 

visar med kroppen. Under intervjun visade exempelvis förskolläraren Lisa(2) deras variation 

av sångpåsar, berättarpåsar och en massa annat material som de använde sig av. Med ett 

varierande material ansåg de att barnen blev engagerade på ett helt annat sätt, speciellt de 

yngsta barnen. Ingrid belyste bland annat att ”det muntliga berättandet blir en del av 

vardagen, i vad vi än gör”.  

 

Vidare ställde jag frågan till förskollärarna om vilket av högläsning och muntligt berättande 

som de föredrog, här varierade svaren. Båda Eva, Siv och Lisa(1) föredrog det muntliga 

berättandet. De visade också ett intresse för flanosagor då de kopplade detta till det muntliga 

berättandet. Dessa tre förskollärare hade tidigare svarat på att högläsning var den typ som 

förekom mest på deras förskolan. Eva berättade att hon gärna skulle vilja läsa mer flanosagor 

för barnen då hon tyckte man fångade barnens intresse på ett annat sätt och fick en annan 

kontakt. Hon delade även med sig om hur hon alltid känner att det alltid blir tjafs kring 

bokläsningen t.ex. vem ska sitta närmast och vem som inte hann se bilden. Detta tyckte även 

Siv då hon berättade hur flanosagan kändes mer fri på något vis då barnen får konkreta bilder 

som alla kan se samt att det är lätt att stoppa mitt i och diskutera. Lisa lyfte även fram om hur 

barn är bra på att veta om man läser fel i en bok och då vanligtvis säger till; 

 

Jag tror att jag har förmågan att bli väldigt bunden om jag har en bok. Då vet jag att 

såhär ska jag läsa och då har jag svårt att gå ifrån det och säga eller använda andra 

ord – Lisa. 

 

Efteråt betonade Lisa att med egna berättelser berättar man den som man tänkt sig att den ska 

bli berättat, då är det mer innehållet som är viktigare och sen hur jag får fram innehållet är inte 

lika viktigt. Vidare var det två förskollärare som föredrog båda två, Kristina och Ingrid(2), där 

de kände att båda var lika roliga. Kristina berättade hur hon tyckte att högläsning och det 

muntliga berättandet hade sina poänger i olika situationer och med olika barn. Därför kunde 
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hon inte välja mellan någon av dem. Ingrid tyckte också att båda var roliga på sitt sätt då 

berättandet är en stor del av vardagen enligt henne. Att ha sina färdiga ramar och att inte 

känna sig bekväm med att berätta var något som förskolläraren Mia(1) tog upp då hon 

berättade att hon fortfarande föredrog högläsning. Detta på grund av att hon kände sig mest 

trygg med det. Dock verkade hon inte helt nöjd med att det var så vilket gjorde att jag fick en 

uppfattning om att svaret kunde sett annorlunda ut om hon kände sig trygg och bekväm i att 

berätta muntligt. 

 

Önsketänk hos pedagogerna 

Avslutningsvis lyfte jag frågan om hur förskollärarna på de olika förskolorna tyckte att 

högläsning och berättarstunden i verksamheten kunde utvecklas. Något som både Kristina(2) 

och Eva(1) poängterade var de stora barngrupperna som är idag. De menade att denna läs och 

berättarstunden inte blir som önskat då alla barn inte får chansen att bli hörda. De tycker 

heller inte att man får till den där mysiga stunden med alla barn som det borde bli. Vidare tog 

även Eva upp hur lokalerna ser ut idag. Antingen är de för stora eller för små, vilket hon också 

känner är ett hinder. Hon tillägger även hur hon skulle vilja försöka ändra och skapa en bättre 

berättarmiljö som är inbjudande och väcker barnens intresse. Det muntliga berättandet var 

något som förskollärarna skulle vilja bli bättre på och utvecklas inom. Kristina tror att det 

bland annat kan locka till barnen som inte är intresserade av att sitta still och lyssna på en bok. 

Mia fortsätter där hon menar att det finns olika sätt att använda det muntliga berättandet på. 

Det kan vara en berättelse ur verkliga livet och inte att de behöver vara en fiktiv berättelse. 

Hon menar också att det är något man kan testa med barnen då de också kan vara med och 

berätta vilket tillslut blir till ett eget kapitel till en berättelse. Siv(1) lyfter också att man kan 

vidareutveckla en bok som man läst till en flanosaga och sedan fortsätta att utveckla det så det 

blir en röd tråd, vilket då gör barnen mer involverade.  

 

Vidare funderade Lisa(1) på saker som kunde inspirera till läsandet och berättandet vilket 

exempelvis kunde vara att använda mer rekvisita. Att ta fram ett levande ljus under 

berättarstunden eller tilllägga lite musik är något hon tror kan förstärka denna stund och skapa 

en miljö som inspirerar till att vara delaktig. Ingrid(2) tyckte precis som Lisa att man skulle ta 

tillvara och utnyttja det material som fanns på förskolan och då tillsammans med barnen.  

 

Det är jättebra att man kommer såhär och intervjuar. Att man ställer lite frågor som 

man inte tänkt på heller. Då kan man jobba annorlunda i verksamheten efteråt. Man 

kan utvecklas – varje dag är ju som en stor berättelse, tycker jag - Ingrid 
 

Sammanfattning av resultat 

De resultat jag fick av intervjuerna kommer jag nu använda för att besvara de frågeställningar 

jag valde att undersöka i mitt examensarbete. Den första frågan om vilka attityder 

förskollärarna hade till det muntliga berättandet gav ett varierande men tydligt svar. Alla 

förskollärare i undersökningen visade en positiv inställning till det muntliga berättandet och 

något de önska sig utvecklas inom. Fortsättningsvis hade de alla uppfattningar om att både 

högläsning samt det muntliga berättandet var betydelsefullt för barnen. De ansåg bland annat 

att det bidrog till ett ökat ordförråd hos barnen men också att de får en djupare förståelse. De 
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får också lära sig att ta del av andras perspektiv och lära sig att reflektera och bearbeta 

innehållet. Något som ofta återkom i svaren var hur språket spelade en stor roll och hur det på 

många olika sätt kan göra dessa stunder meningsfulla. Därför lyfte även förskollärarna hur 

den sociala förmågan är bra när det kommer till högläsning och muntligt berättande.  

 

I den andra frågan blev svaret inte lika tydligt om hur de arbetade med det muntliga 

berättandet i förskolorna. Sammanställningen visade dock att högläsning förekom mer än vad 

det muntliga berättandet gjorde. Den största anledningen till detta var att de flesta 

förskollärarna inte kände sig trygga i sitt fria berättande och därav valde de boken istället. De 

ansåg att det krävdes mer av dem när det kommer till det muntliga berättandet och att de då 

gärna vill ha tid för planering kring detta. De berätta även hur t.ex. rutiner krockade samt hur 

lokalerna inte hade den önskade berättarmiljön. Det förskollärarna själva förknippa med det 

muntliga berättandet och hur de arbetade med det var bland annat på förskola 2 där de 

använde sig av sångpåsar, berättarpåsar samt annat konkret material. På förskola 1 använde de 

flanosagor lite då och då. Trots detta material fick jag ingen större inblick i hur de specifikt 

arbetade med det muntliga berättandet vilket gör det svårt att ge frågeställningen ett tydligt 

svar. Min uppfattning är dock att arbetet kring det muntliga berättandet inte förekom på 

förskolorna lika mycket på grund av att det sakna tryggheten i det samt inspiration. Den 

positiva inställningen de hade till det muntliga berättandet visade dock att de skulle vilja 

utvecklas och bli bättre på det. 

Diskussion 
I denna diskussionsdel kommer jag att jämföra mitt examensarbete med Anderssons (2014) 

och Björklunds (2008) doktorsavhandlingar för att se om det finns några likheter och 

skillnader. Jag kommer också använda de två perspektiven som jag lyft fram tidigare; 

kulturalismen samt det sociokulturella perspektivet. När jag jämförde detta examensarbete 

med Anderssons (2014) och Björklunds (2008) doktorsavhandlingar fann jag både likheter 

och skillnader. En tydlig likhet som jag upptäckte var att alla utgick från det sociokulturella 

perspektivet och en skillnad jag upptäckte var även att jag hade ett till perspektiv i min 

undersökning som vi kan kalla kulturalismen . Björklund (2008, s. 15) påpekar bland annat 

hur barn är kompetenta och aktiva i sitt sökande efter mening när de exempelvis använder 

tecken, bilder och texter. Vidare betonar även Andersson (2014, s. 5) hur arbetet med att 

skapa olika skriftliga och muntliga berättelser med hjälp av olika uttrycksformer (t.ex. dans, 

sång, musik och bild) hjälpte eleverna att bli medvetna om vad de själva kände och tyckte. De 

blev också medvetna om hur man kunde se en berättelse som en del av en kommunikativ 

situation; det vill säga där två eller flera människor tillsammans försöker skapa mening genom 

att använda språket. Något Bruner (2002, s. 19) också lyfter när det kommer till 

meningsbildningen är hur man ger mening till saker och ting i olika situationer eller 

sammanhang. För att förstå vad det handlar om måste vi alltså sätta in våra möten med 

världen i deras korrekta kulturella sammanhang. Vidare fokuserar kulturalismen på hur 

individer i kulturella sammanhang omformar och skapar mening. 

 

Andersson (2014, s. 208) redovisade i sin avhandling hur eleverna i undersökningen använde 

sin multimodala förmåga i sitt lärande och att detta blev till något betydelsefullt. Det ökade 

bland annat elevernas förmåga att, i kommunikation med andra, använda sin kunskap, tillägna 

sig ny men också att finna sin identitet. Vidare belyste Björklund (2008, s. 239) hur barnens 
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kommunikation samt möten tydliggjordes i deras litteracitetspraktik då de skapade egna sätt 

att ”vara i” den på samma gång som de byggde vidare på den. I hennes studie framkom det 

också hur barnen formade en gemensam praktik där de gjorde användning av sin litteracitet i 

betydelsefulla sammanhang. Både ur kulturalismen samt ett sociokulturellt perspektiv sker 

lärandet i kontext och i samspel med omgivningen. 

 

Hur barnen/eleverna samspelade och utforskade de olika uttrycksformerna för att skapa 

mening var något som blev tydligt i Anderssons (2014) och Björklunds (2008) undersökning 

men också hur barnen/eleverna inte bara behövde vara låsta till ett föremål, utan att en 

berättelse kan arbetas med på många olika sätt. Vygotskij betonar bland annat hur de sociala 

erfarenheterna har en betydelse för språkutvecklingen samt hur det språkliga samspelet bidrar 

till en ökad intellektuell förmåga (Ann-Katrin Svensson, 2009, s. 33).Vidare belyser även 

Bruner (2002, s. 19) hur kulturen bidrar med verktyg som behövs för att människan ska kunna 

förstå och strukturera världen på ett kommunicerbart sätt. Han betonar också hur kulturen 

hjälper till att forma en människas identitet och hur den även ger material för att bygga upp 

vår syn på vår egna värld, på oss själva och på våra förmågor. 

 

Till skillnad från tydligheten i Anderssons (2014) och Björklunds (2008) undersökning om 

hur lärare/förskollärarna arbetade samt med vilka uttrycksformer de använde, syntes det inte 

lika tydligt i min undersökning. Det som framkom i mitt resultat var mer vad förskollärarna 

hade för uppfattning om vad barnen fick ut av högläsningen och det muntliga berättandet. De 

reflekterade mer över hur barnens ordförråd utvecklas, hur de lär sig bearbeta, reflektera och 

diskutera kring innehållet m.m. Detta visar att de inte prioriterar arbetet med det muntliga 

berättandet som lärarna och förskollärarna gjorde i Anderssons (2014) och Björklunds (2008) 

undersökning där de beskrev tydligare hur de gick tillväga. Dock ansåg jag att i mitt arbete 

syntes det tydligare vilka attityder förskollärare hade till högläsning och det muntliga 

berättandet vilket jag inte fick en tydlig uppfattning om i Anderssons (2014) och Björklunds 

(2008) undersökningar. 

 

Något annat som förskollärarna i mina intervjuer poängterade under ett flertal tillfällen var 

hur högläsningen och det muntliga berättandet spelade en stor roll för barnen och deras 

språkutveckling. Vidare framkom det i resultatet från mina intervjuer hur förskollärarna 

vanligtvis bara läste eller berätta en saga för barnen en gång om dagen och detta i samband 

med maten. Deras syfte var först och främst att barnen skulle få en lugn stund och koppla av. I 

förskolan idag styrs dagarna av rutiner där boken oftast har sin ”plats” efter maten. Vad skulle 

hända om denna stund fick ske vid ett annat tillfälle under dagen eller om det skedde fler 

gånger än vid det specifika tillfället? Skulle denna stund få en annan betydelse då? I 

Anderssons (2014) undersökning visade det sig att när eleverna fick arbeta med berättelser 

tillsammans med sin lärare blev det till ett meningsskapande. I dessa situationer fick eleverna 

möjligheten att arbeta aktivt och reflektera med hjälp av olika språkliga uttryckssätt. 

Vygotskij betonar att vid exempelvis en kulturellt betingad verksamhet kan det vara lärorikt 

att ha en vuxen vid sidan då detta bidrar till att öka tankeförmågan hos barn i sociala 

sammanhang (Ann-Katrin Svensson, 2009, s. 33). Han visar även på hur människans föds in 

och utvecklas i samspelet med andra människor där de omedvetet hjälper till att förstå hur 

världens fungerar och hur den ska förstås (Säljö, 2014, s. 66-67). 
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I Björklunds (2008, s. 203) studie framkom det att barnen inte bara får erfarenhet av här och 

nu i arbetet med litteracitet utan att de också får erfarenhet hur berättarstrukturer byggs upp 

och hur språket har en viktig plats för resten av livet. Detta resultat visar en positiv inställning 

till att arbeta med högläsning och det muntliga berättandet vilket kan jämföras med syftet 

förskollärarna i min studie hade om att barnen skulle få en lugn stund när de högläser och 

berättar för dem i första hand. På vilket sätt blir barnen delaktiga om förskollärarna läser och 

berättar med detta syfte? Skulle det bli annorlunda och mer lärorikt om förskollärarna hade ett 

annat syfte i första hand? Varför dessa funderingar uppkommer är bland annat eftersom 

förskollärarna i mitt resultat under flertal gånger poängterade vikten av att läsa och berätta 

sagor för barnen och hur givande det kan bli.  

 

En annan likhet som jag fann mellan min undersökning och Anderssons (2014) var miljöns 

betydelse. I mitt resultat påpekade förskollärarna på förskola 1 att deras lokaler inte hade den 

önskade miljön. Lokalerna var antingen för stora eller för små och de hade heller ingen 

inbjudande berättarmiljö. I Anderssons (2014) resultat framkom det om en miljö skapas som 

stimulerar sätts språket in i ett meningsfullt sammanhang. I förskolorna idag kan lokalerna 

vara utformade olika och oftast inbjuder de stora lokalerna till spring medan de mindre 

lokalerna oftast är fyllda med en variation av leksaker vilket leder till att barnens fokus lätt 

försvinner till annat. Om förskollärarna i min undersökning ansåg att lokalerna inte var 

utformade på ett önskat sätt - hur ska de då skapa en miljö som blir inbjudande och lockar till 

sig barnens intresse? Miljön är inte enbart viktig för förskollärarna utan också för barnen då 

känslor kan vara kopplade till rummen. Antingen kan de känna en trygghet eller en 

obekvämhet beroende på vilken känsla barnet har till de specifika rummet. Alltså handlar det 

inte bara om hur trygg du som förskollärare är i ditt berättande utan också hur miljön 

stimulerar och vilka känslor barnet har för rummet.  

 

Resultatet i min studie visade dock att förskollärarna hade idéer om hur de kunde skapa en 

miljö som stimulerar och som passade för berättarstunden. De gav förslag på hur en 

berättarstund kan förstärkas med exempelvis levande ljus, lite bakgrundsmusik eller rekvisita 

som passade temat i boken eller berättelsen. I läroplanen (Skolverket, 2016, s. 12) framhävs 

det hur barnen ska ha ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll och arbetssätt. Med detta 

sagt skulle förskollärarna tillsammans med barnen kunna skapa en miljö som är inbjudande 

för att läsa och berätta sagor i. Att låta barnen få ha ett inflytande över hur berättarmiljön 

skapas kan bidra till att det får en betydelse där språket sätts in i ett meningsfullt sammanhang 

om det utformar en berättarmiljö som stimulerar och är inbjudande. 

 

Utifrån denna undersökning fick jag lära mig att det finns många tillvägagångssätt att arbeta 

med det muntliga berättandet på som jag inte känt till tidigare. De olika uttrycksformerna som 

jag tagit del av visar hur man kan göra dessa läs- och berättarstunder roliga och meningsfulla. 

Tryggheten i berättandet och miljöns uppbyggnad behöver inte ses som ett hinder när det 

kommer till berättandet utan som en utmaning där förskollärarna tillsammans med barnen 

försöker hitta kunskapen och fantasin för att göra dessa stunder betydelsefulla och inbjudande. 

Har förskollärarna kunskap och hittar tillvägagångssätt att föra detta vidare till barnen kan 

denna stund också leda till att barnens kommunikation och språkutveckling stimuleras 

(Skolverket, 2016, s. 11). Det kan också ses som en stund där samspelet präglas. Jag har tagit 

med mig inspiration från Anderssons (2014) och Björklunds (2008) undersökningar och även 

tagit in det jag fick ut av mina egna resultat. 
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Kritisk granskning av arbetet 

Något jag känner nu i efterhand är att mitt metodval inte uppfyller de förväntningar jag hade 

när de kom till insamlingen av data. Jag anser att detta kan ses som en brist då mina 

förväntningar inte stämmer överens med det resultat jag fick av intervjuerna. Med metoden 

intervju fick jag en större inblick i hur förskollärarna i undersökningen såg på det muntliga 

berättandet och vilka uppfattningar de hade. Något jag dock kände blev otydligt var hur de 

arbetade med det muntliga berättandet vilket jag inte fick något tydligt grepp om. Detta i sig 

ledde till att det blev svårt att ge ena frågeställningen ett konkret svar. Vidare tror jag att mitt 

arbete hade sett annorlunda ut om jag valde till metoden observation. Med denna metod hade 

jag fått en större och tydligare inblick i hur de arbetade med det muntliga berättandet men 

också hur barnen reagerade under läs- och berättarstunderna. Detta hade gjort arbetet bredare 

då fokus inte enbart skulle hamna på förskollärarna utan också på barnen.  

 

Något annat som jag upptäckte i mitt arbete och hade problem med var tidigare forskning 

kring det muntliga berättandet. Detta kan jag se som en brist då det var svårt att finna något 

som jag kände passade bra till mitt arbete. Jag tror detta också är något som skulle gjort att 

mitt arbete sett annorlunda ut, om jag hittat forskning som specifikt fokuserade på det 

muntliga berättandet. Jag kan också känna att detta bidrog till att min diskussionsdel inte 

heller blev som jag hade tänkt mig då jag kände svårigheter att jämföra mellan forskningen 

och min egen undersökning. Dessa brister ansåg jag att arbetet hade och är något som jag 

skulle ändra för att göra arbetet bättre. 

 

Avslutningsvis skulle jag vilja undersöka vidare om det muntliga berättandet eftersom jag 

kände att resultatet i min nuvarande undersökning blev tunt. Jag hade dock velat ha liknande 

syfte och frågeställningar. Jag skulle också vilja ha undersökningen på flera förskolor för att 

få en statistik som går att jämföra bättre och också få tag i fler personer som skulle medverka. 

Som tidigare nämnt skulle jag vilja ha metoden observation också då jag tror detta skulle ge 

en djupare inblick i hur de både arbetade och vad de hade för attityder till det muntliga 

berättandet. Med detta tror jag att undersökningen skulle få ett annat resultat eller åtminstone 

ett tydligare. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Samtyckesblanketten 
 

Hej! 

Mitt namn är Jenny Rantakoski och jag läser till förskollärare på Karlstads universitet. Denna 

termin gör jag mitt examensarbete och har temat språk och berättande. Det jag har valt att 

skriva om samt undersöka i mitt arbete är det muntliga berättandet. Jag är intresserad av hur 

pedagoger ser på det muntliga berättandet och hur de arbetar med detta i förskolan. 

Hur jag tänkt gå tillväga för att undersöka detta är genom intervjuer med pedagoger där jag 

kommer att anteckna och även spela in, om den medverkande går med på det, för att sedan 

kunna gå tillbaka och lyssna. Den data som jag samlar in kommer inte vara tillgänglig för 

obehöriga och alla uppgifter kommer att raderas när arbetet är färdigt. Namn på pedagoger 

och förskola kommer att vara anonymt och bytas ut i arbetet. Personer som deltar kan alltid 

välja att avbryta sin medverkan. 

För att genomföra denna studie behöver jag ditt samtycke: 

Med vänlig hälsning 

Jenny Rantakoski 

Mobil: 

Email: 

 

Kontaktuppgifter till min handledare: 

Zara Hedelin 

Mobil: 

Email: 

 

 

 

Underskrift: 

 

 

_________________________ 

Datum: 

 

 

_________________________ 

 

 

   (Sida 1 av 2) 

 

 



 

21 

 

Informationsbrevet 
 

Information kring mitt examensarbete: 

Det temat som jag har är språk och berättandet och inom detta område är jag intresserad av att 

titta mer på det muntliga berättandet i förskolorna. När jag skriver muntligt berättande så 

syftar jag på sagoberättanadet där man berättar något utantill med hjälp av kanske 

kroppsspråk eller rekvisita, det kan vara antingen en saga som redan finns eller någon 

påhittad. 

Min bakgrund till varför jag vill inrika mig på just detta är bland annat pga egna erfarenheter 

när jag varit ute och jobbat. När jag varit ute och jobbat på olika förskolor så har jag fått en 

uppfattning om att det förekommer mer av högläsning än vad det gör av det muntliga 

berättandet och det har väckt funderingar varför det just är så. Något jag också sett är att 

tekniken växer fram mer och mer vilket jag också tror kan vara en anledning till att man väljer 

bort det muntliga berättandet. 

Mitt syfte med detta är alltså att komma ut i verksamheten för att undersöka hur pedagoger ser 

på just det muntliga berättandet och hur de arbetar med detta i förskolan. Vidare så vill jag 

själv få en ökad kunskap om hur man kan använda det muntliga berättandet samt att motivera 

pedagogerna till att utveckla och använda berättandet mer. 

Om ni undrar något eller har frågor så kontakta mig så berättar jag mer:  

 

Jenny Rantakoski 

Mobil: 

Email: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur många barn har ni på avdelningen? 

3. Hur ofta högläser samt berättar ni sagor för barnen? (Är du nöjd med det och isåfall 

varför/varför inte?) 

4. Hur ofta tycker du att man ska högläsa och berätta sagor för barnen? 

5. Är det vid någon speciell tid på dagen som ni berättar sagor eller högläser för barnen? 

Isåfall varför just den tiden? 

6. När du högläser för barnen, väljer du bok eller får barnen välja? 

7. Vad har du för syfte när du högläser samt när du väljer en bok? 

8. När du berättar för barnen använder du sagor som finns eller hittar du på egna? Och vad har 

du för syfte då? 

9. Tror du val av miljön kan påverka: 

- Högläsningsstunden och isåfall hur? 

- Berättarstunden och iståfall hur? 

10. Anpassar ni högläsning och berättandet utifrån barnens ålder? Isåfall hur och varför? 

11. Varför är det viktigt att berätta sagor eller högläsa för barnen? 

12. Anser du att högläsning och berättandet är betydelsefullt för barnen? Varför? 

13. Får barnen vara delaktiga i högläsningen och berättandet och isåfall på vilket sätt? 

14. Anser du att högläsning förekommer mer än det muntliga berättandet eller tvärtom på er 

förskola? Varför tror du att det är så? 

15. Vilket av högläsning eller muntligt berättande föredrar du mest att göra och varför? 

16. Hur tycker du att högläsning samt berättarstunderna kan utvecklas i din verksamhet? 

17. Är det något annat du vill tillägga? 
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