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Abstract 

This study is about the teacher's role in oral storytelling in preschool based on Merleau- 

Ponty's life-world theory. The purpose of this study is to look at some teacher's behavior in 

their oral storytelling; how they use body language, facial expression, voice, but also how 

they use props when they tell stories. To get answers to the questions observations where used 

as method. Two educators have been observed on three different occasions, and one of the 

teachers was observed on two occasions with two different groups of children. 

 

The results of this study show that teachers use both body language and facial expressions. It 

has emerged that eye contact is important to get children to listen and focus on the story, in 

the sense that the teachers use their eyes to capture children's interest in listening. This can be 

summarized as an indication that the teacher’s role in oral storytelling is important for the 

children in terms of their understanding of the story but also for their understanding in their 

context of life.  
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Sammanfattning 

Den här studien handlar om pedagogens roll i muntligt berättande i förskolan utifrån Merleau- 

Pontys livsvärldsteori där kroppen är central. Syftet med studien är att undersöka några 

pedagogers agerande i deras muntliga berättande; hur de använder kroppsspråk, mimik, röst 

men även hur de använder rekvisita när de berättar sagor muntligt. För att synliggöra 

pedagogernas roll i muntligt berättande användes observation som metod. Två pedagoger har 

observerats vid tre olika tillfällen, och en av pedagogerna observerades vid två tillfällen med 

två olika barngrupper.  

Resultatet av studien visar att pedagogerna i hög utsträckning använder sig av både 

kroppsspråk och mimik, även om rösten används allra mest. Pedagogerna använder även sin 

blick för att fånga barnens intresse i lyssnandet, och det har framkommit att ögonkontakt är 

viktigt för att få barnen att lyssna och fokusera på sagan. 

Nyckelord 

Muntligt berättande, förskola, rekvisita, språkutveckling 
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1. Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag gjort flera intressanta iakttagelser vad 

gäller muntligt berättande, där pedagogen berättar sagor eller berättelser utan någon bok eller 

text framför sig. Min erfarenhet är att det finns både spontana berättelsestunder men också 

sådana som är planerade. När det gäller de spontana sagostunderna har jag sett att det oftast är 

barnen som initierar att få höra en berättelse medan den planerade sagostunden initieras av 

pedagogen själv. Några exempel på sagor jag har sett berättats är Sagan om de tre grisarna, 

Bockarna Bruse, Sagan om den lilla lilla tanten och Guldlock. Under min utbildning har jag 

fått förståelse för hur stor betydelse muntligt berättande kan ha för barnens språkutveckling 

men också för deras förståelse för sin omvärld. Att barnen ska få möjlighet att se sin omvärld 

utifrån flera aspekter är något som Skolverket skriver om i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010). Att berätta sagor muntligt tror jag kan vara ett bra verktyg att använda för 

pedagogerna när barnen ska förstå sin omvärld. Mitt intresse för berättande och läsning har 

alltid varit stort och om jag ser på framtiden tror jag att berättandet får stort utrymme i mitt 

framtida yrke som förskollärare. Med mitt berättande vill jag trollbinda barnen med sagor och 

historier men även att barnen känner att de fått lite ny kunskap om sin omvärld tack vare 

berättandet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogens roll i det muntliga berättandet i 

förskolan. Ambitionen är att kunna visa hur pedagogen använder sig själv som redskap i 

berättandet men även se hur pedagogens barnsyn speglas i sitt berättande. Frågorna jag har för 

avsikt att försöka besvara är: 

 Hur utför pedagogen sitt muntliga berättande vad gäller kroppsspråk, mimik samt an-

vändandet av rösten?  

 Hur använder sig pedagogen av rekvisita?  

 Hur gör pedagogen barnen delaktiga i sagan? 

 Hur speglas pedagogens barnsyn i det muntliga berättandet? 
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1.2  Begreppsförklaring 

Berättande är ett begrepp som kan ha flera innebörder. Granberg (1999) förklarar att muntligt 

berättande är när en vuxen berättar en saga eller en berättelse antingen utan rekvisita eller 

använder stöd i form av visuella ting istället för en bok. Med visuella ting menar hon hand-

dockor, mjukisdjur eller liknande som barnen lätt kan se och relatera till. Lindö (2005) menar 

att muntligt berättande är ett samspel mellan berättaren och de som lyssnar. I denna studie 

anses berättande vara när en pedagog framför en saga eller berättelse utan text men där rekvi-

sita kan användas. Med pedagog menar jag alla vuxna som arbetar med barnen på förskolan. 

Flanellograf omnämns i resultatdelen. Det är en tavla eller liknande försedd med luddigt tyg 

där bilder med samma luddiga tyg på baksidan kan fästas, till exempel vid sagoberättande för 

att illustrera sagan med bilder. Hädanefter benämns flanellograf som flanotavla som används 

med flanobilder.  

 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I följande kapitel behandlas relevant litteratur som är utgångspunkten för min studie om 

muntligt berättande i förskolan. Den slutliga diskussionen kommer att utgöras av mitt resultat 

kopplat till den litteratur som jag redogör för här. 

 

2.1 Varför muntligt berättande i förskolan? 

Pramling och Carlsson Asplund och Klerfelt (1993) för fram att sagor och böcker av olika 

slag har en stor plats i förskolans verksamhet och det är sällan barn inte vill lyssna när en 

pedagog sätter sig i soffan för att läsa. Författarna menar även att sagor kan vara viktiga 

hjälpmedel i förskolan för barnens förståelse för omvärlden. Detta kan även knytas an till 

figuren nedan då även Granberg (1999) påvisar läsningens betydelse för barnens förståelse för 

omvärlden. Fast (2011) menar att världen runtomkring oss förmedlar olika slags kunskap och 

med sagans hjälp kan barnet precisera och förtydliga omvärldens budskap. Barnet kan med 

sagans hjälp till exempel få reda på vad död, glad, ond, ung eller gammal innebär. Vidare 

förklarar Fast att sagan är ett viktigt verktyg för de vuxna som arbetar med barn eftersom det i 

sagans värld ofta finns dilemman och andra svåra ämnen som kan kommuniceras med barnen. 

Granberg (1999) skriver om läsandets och sagans betydelse, att en sagostund kan vara 

kunskapsförmedlande. Genom figuren nedan visas vad läsning kan ge barnen. Hon visar med 
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figuren att genom sagoberättande får barnen en viss kunskap, som kan handla om djur, 

människor men även om traditioner, kultur och olika moraliska företeelser (ss. 81-82).   

 

 

Figur 1. Granberg, 1999 s. 82. (egen version) 

Granberg nämner till exempel koncentrationen hos barnen, att de får möjlighet att träna den 

när de lyssnar till en saga. Läsning för barn ger så mycket mer än bara språkutveckling för 

barnen (Granberg, 1999). 

 

Pia Åman skriver i sin rapport Att läsa och berätta-Gör förskolan rolig och lärorik (2010) att 

för att förstå en berättelses innehåll är det viktigt att fantisera fram en inre bild av vad 

berättelsen handlar om. Lindö (2005) poängterar fantasins betydelse för våra inre bilder: ”i 

fantasivärlden är vi allsmäktiga (s. 31). Hon menar att i fantasin får vi pröva och leva ut, utan 

att någon annan bedömer eller synar det vi gör. Och med hjälp av sagans värld kan egna inre 

bilder skapas och dessa inre bilder möjliggör både en slags inre styrka men även ett rikare 

språk. Även Hägglund och Fredin (2001) anser att alla människor har förmågan att skapa inre 

bilder och de menar också att denna förmåga kan utvecklas och tränas upp. Vi har fem sinnen 
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och enligt dem bör dessa användas. Vidare nämner de det sjätte sinnet som de beskriver har en 

egenskap som förenar de fem sinnena tillsammans. Författarna förklarar att när vi går in i 

fantasins värld och tar fram våra inre bilder använder vi inte bara våra kroppar utan även alla 

våra sinnen.  

 

Lindö (2005) skriver att sampelet i den muntliga sagostunden skapar gemenskap och blir en 

viktig social situation för barnen. Även Granberg (1999) påvisar att det sociala i sagostunden 

blir en betydelsefull samhörighet eftersom det ger gruppen en större gemenskap och är ett 

viktigt samspel. Vidare för författaren fram att situationen runtomkring en sagostund bör vara 

fylld med glädje, rofylld, intressant men även sällskaplig eftersom det positiva i stunden 

främjar barnens kommunikativa förmåga samt deras mottagande av kunskap.  

 

2.2 Sagans uppbyggnad 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogen agerar i muntligt berättande. I 

resultatdelen framgår det att undersökningen utgår från situationer när några pedagoger 

berättar sagor muntligt och tar reda på hur de använder sagans uppbyggnad i sitt berättande. 

Följande diskussion kring sagans uppbyggnad kan göra förståelsen för resultatet lättare.  

 

Pramling m fl. (1993) skriver att sagans karakteristiska början ofta kan vara till exempel ”det 

var en gång...” och att den ofta kan sluta ”därefter levde de lyckliga i alla sina dagar” (s. 21). 

Sagan innehåller ofta repetitioner av såväl händelser som enstaka formuleringar. Författarna 

nämner den vanliga upprepningen av talet tre som till exempel de tre goda feerna i Törnrosa 

eller att pojken får tre gåvor i Och trädet var lyckligt. Sagan innehåller sällan mer än två 

samspelande personer samtidigt då det kan vara svårt att återberätta om fler personer är med. 

En viss ”harmoni, balans, enhet, fasta mönster och en inre logik” är viktigt för sagan. ”Den 

ideala sagan lämnar inte lyssnaren eller läsaren i osäkerhet om budskapet och inte heller i 

obalans” (s. 23). Den onda får alltid sitt straff i sagans slut och den orättvist behandlade får 

alltid upprättelse (Pramling m fl. ss. 21-23, 1993). Författarna skriver om hur sagan har 

funnits med i förskolans verksamhet det senaste seklet. Redan år 1987 angav Socialstyrelsen 

att förskolan bland annat ska arbeta med kultur där litteratur innefattas (refererad till i 

Pramling m fl. s. 29, 1993). 
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2.3 Berättande 

Följande diskussion tar sin utgångspunkt i en del av studiens syfte: att undersöka hur pedago-

gen agerar i muntligt berättande. Här redogörs för olika författares syn på berättande. I sin 

delstudie nämner Mellgren och Gustavsson (Språk och kommunikation, 2009) Shirley Brice 

Heaths (refererad till i Mellgren och Gustavsson, 2009) tankar om att pedagogens agerande är 

av stor vikt i sagostunder, speciellt när barnen ska koppla samman sina individuella upplevel-

ser och erfarenheter med innehållet. Vidare har Mellgren och Gustavsson sett att när barnet 

lyssnar till en berättelse får det möjlighet att uppfatta olika typer av röster från berättaren. Det 

kan vara styrka på rösten, olika betoningar och tonfall. Författarna anser även att i samspelet 

mellan barnet och berättaren skapas en interaktion där berättaren observerar barnet och ger 

relevant respons och bekräftelse till barnet. Interaktion sker även när pedagogen som läser är 

mottaglig och öppen för att förändra och justera läsandet för barnet för en ökad förståelse 

(Mellgren och Gustavsson, 2009). Detta kan även knyta an till Pramlings m fl. (1993) teori 

om att högläsning är flervägskommunikation och en samspelssituation och inte envägskom-

munikation. Svensson (1998)  skriver även hon om berättarens olika strategier, och hon menar 

att mängden sagor vi berättar har mindre betydelse, det viktiga är hur vi berättar. Vidare anser 

hon att ett mer engagerat läsande kan fånga barnets intresse desto mer än om berättaren läser 

utan någon som helst inlevelse. Men hon skriver även att berättande utan inlevelse också kan 

ge en slags kvalité. Svensson förklarar att barnet i sådana situationer får höra författarens 

språk, hur författaren tänker sig presentationen av innehållet. Vidare skriver hon att olika sätt 

att läsa har olika syften, beroende på om syftet är till exempel avslappning eller språkutveckl-

ing (Svensson, 1998).  

 

Åman (2010) tar upp vad som är pedagogens uppgift i en sagostund. Det är att skapa 

förväntningar om berättelsen och samtala om vad berättelsen handlar om tillsammans med 

barnen. Detta styrks även av förskolans styrdokument där det står skrivet att förskollärarna 

har ansvar för att se till att alla barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och att 

kommunicera bilder och texter med andra (Skolverket, 2010). Lindö (2005) tar upp vikten av 

berättarens teknik och engagemang i sitt muntliga berättande. Hon menar att rösten och 

kroppsspråket är berättarens viktigaste redskap. Granberg (1999) anser även hon att kroppen 

är ett centralt hjälpmedel i sagostunder; att använda hela sin kropp menar hon främjar barnets 

förståelse för helheten, när de både hör ordet och uppfattar ordets betydelse visuellt genom 
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kroppsspråket. På liknande sätt lyfter Lindö (2005) rösten som hjälpmedel, och påpekar att 

röstens tonfall och volym kan skapa mer eller mindre spänning för lyssnaren. Dessutom 

menar Lindö att sagans höjdpunkt bör uppmärksammas speciellt med hjälp av berättarens röst 

och kroppspråk. Att ändra sina rörelser och sin röst förstärker barnens upplevelse av sagan 

menar författaren. Lindö poängterar även att den som ska berätta inför andra måste ha läst in 

sig på berättelsen ordentligt innan för att vara förberedd på samtalet kring texten. Vidare 

förklarar också Lindö att det är viktigt att berättaren väljer sagor som den själv tycker om 

eftersom barnen kan känna läsarens engagemang.  

 

Sagan behöver inte alltid berättas i sin helhet utan kan vid behov, om några barn inte längre 

har koncentrationen kvar, kortas ned och ändras. På så sätt blir berättaren lyhörd för vad 

barnen orkar just vid det tillfället. Men det kan även vara åt andra hållet att barnen vill höra 

mer och då finns det möjlighet för berättaren att utvidga sagan. Berättaren kan bjuda in barnen 

i berättandet på olika sätt. Barnen kan till exempel få berätta vilket djur prinsessan möter eller 

agera eller spela olika figurer, händelser eller platser i sagan. Berättande handlar till stor del 

om att hänföra och fascinera de som lyssnar och skapa ett samspel (Lindö, 2005). När det 

gäller att fånga barnens intresse poängterar Granberg (1999) vikten av pedagogens 

ögonkontakt med barnen. Med hjälp av ögonkontakten kan pedagogen hålla kvar barnet i 

lyssnandet.  

 

2.4 Rekvisita 

Enligt Granberg (1999) är muntligt berättande med rekvisita mer fördelaktigt för barnets 

förståelse av sagan än att bara berätta. Hon menar att små barn inte riktigt har förmågan att 

skapa inre bilder av sagans innehåll vilket kan underlättas ifall berättaren har rekvisita att 

berätta utifrån. Hon menar att konkreta föremål såsom tredimensionella figurer, mjukisdjur, 

handdockor, urklippta bilder, fotografier eller egna illustrationer hjälper de små barnen i deras 

förståelse och att bilden eller artefakten tillsammans med pedagogens ord gör barnets 

förståelse mer fullständig. Att ha en tydlig början som signalerar att nu börjar läsningen kan 

stödjas med hjälp av en speciell ritual där rekvisita kan användas; detta lockar barnen och 

deras nyfikenhet väcks. Det kan till exempel vara en utsmyckad rockring som barnen får 

krypa igenom eller ett bord med ett stort tyg på som barnen får krypa under. En muntlig 

sagostund med rekvisita kan enligt Granberg utspela sig på en speciell plats så att barnen 
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känner igen situationen. Med en speciell plats menar författaren en filt eller en scen eller att 

sagan utspelar sig på ett särskilt bord. Vidare anser hon att endast de väsentliga delarna i 

berättelsen bör finnas med för att göra det enklare för barnen att förstå berättelsen. Rekvisitan 

behöver inte heller vara detaljrik utan enkelheten möjliggör även där bättre förståelse för 

barnen. Forsberg Ahlcrona poängterar i sin avhandling Handdockans kommunikativa potential 

som medierande redskap i förskolan (2009) att dockan beroende på sitt agerande och humör 

och även hur den rör sig kan påverka barnen på flera olika sätt. Hur personen som spelar 

dockan gör den levande med hjälp av rörelser och röst har alltså betydelse för barnens 

förståelse. Den väcker tankar, fantasi, emotionella funderingar och dockan kan även få barnen 

att börja fundera och vilja ställa frågor. Vidare skriver hon att pedagogens roll i spelet med 

handdockan är att skapa samspel med barnen men också att inspirera barnen att våga spela 

själva. Dockan kan vara ett bra hjälpmedel i förskolan menar hon, som ett verktyg i att 

utveckla kommunikationen med barnen (Forsberg Ahlcrona, 2009).  

 

2.5 Förskolans fysiska miljö  

För att knyta den fysiska miljön till studien kan en sagostund utspela sig på många olika 

platser i förskolan, såväl inomhus som utomhus. Enligt Svensson (1998) lär sig barnet språket 

redan från födseln, och då handlar det om kroppsspråket. När det sedan befinner sig i en miljö 

där det talade språket förekommer ofta lär det sig successivt även talspråket. Vidare menar 

Svensson att den generella inställningen till inlärningen av talat språk är att de flesta anser att 

det är barnet som ska lära sig tala. Teoretikern Lev Vygotskij ansåg genom hans teori om 

språkinlärning att små barn lär sig språket genom att imitera omgivningen. Språkinlärningen 

sker i en social kontext där interaktionen är viktig för att utveckla språket (Vygotskij, 1999). 

 

Krogstad (2006) anser att förskolans fysiska miljöer möjliggör för språkutveckling, till 

exempel läshörnan, matplatsen, sandlådan och hallen. Krogstad menar att både utomhus och 

inomhus finns dessa miljöer där den språkliga aktiviteten möjliggörs och att samspelet inte 

bara sker mellan barnen utan även med de vuxna i dessa miljöer. Även De Jong (2010) anser 

att förskolans miljö är viktig men att den fysiska miljön har allt för lite plats i styrdokumentet. 

I läroplanen för förskolan står det om barns trygghet, omsorg, och att förskolan ansvarar för 

kunskap och lärande (Skolverket, 2010). När det gäller den fysiska miljön skriver Skolverket 

att förskolechefen har ett ansvar över förskolans lärmiljöer, och för att barnen har tillgång till 
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bra material samt olika miljöer. Vidare står det att barnens intressen ska styra verksamheten, 

att de ska ha stort inflytande över vad verksamheten ska innehålla och då även vad de fysiska 

miljöerna ska erbjuda (Skolverket, 2010). De Jong menar att läroplanen saknar riktlinjer för 

hur förskolans miljö faktiskt ska se ut. Vidare menar hon att alla som vistas på förskolan har 

rätt till miljöer och rum som bidrar till motivation och som väcker lusten att leka och lära. 

Mellgren och Gustavsson har i sin delstudie Språk och kommunikation (2009) fått resultatet 

att en förskola med hög kvalité har en stor variation av material för språkliga aktiviteter. 

Pedagogerna arbetar med dessa material med ett syfte att utveckla barnens intresse för språk. 

De har även sett att pedagogerna samtalar med barnen och använder ett vältaligt språk där 

barnen utmanas och utvecklas i sin kommunikation. Resultatet visar också att samspelet 

mellan barn och vuxna förekommer i stor utsträckning och att pedagogerna är duktiga på att 

fånga barnens intressen och vara lyhörda för barnen så att de kan bredda barnens idéer 

språkligt (Mellgren och Gustavsson, 2009). Detta stöds av Johanssons (2003) samspelande 

atmosfär som även den kännetecknas av samspel och att pedagogen är nära barnen för att 

kunna fånga upp och möta deras nyfikenhet. Detta förklaras av Johansson som att ”det finns 

en stark fysisk och psykisk närvaro i det barnet gör” (s. 55).  

 

2.6 Pedagogers syn på barn 

När man talar om begreppet barnsyn inom förskolan, betyder det hur de vuxna behandlar och 

förstår barnen. En pedagog som ser barnet som medmänniska, visar samma respekt gentemot 

barnet som mot andra vuxna. Pedagogen ger varje barn möjlighet att utvecklas och bemöter 

också varje barns erfarenhet (Johansson, 2003). Redan under första halvan av 1900-talet 

menar teoretikern John Dewey (refererad till i Johansson, 2003) att det är lärarens uppgift att 

utveckla barnens motivation för att de ska kunna utmana och utveckla sina tankar.  

 

Johansson visar i sin forskningsstudie Möten för lärande, pedagogisk verksamhet för de 

yngsta barnen i förskolan (2003) att det finns tre olika pedagogiska atmosfärer genom att ha 

studerat det pedagogiska arbetet med de yngre barnen i förskolan samt tittat på pedagogernas 

förhållningssätt. Den första atmosfären är den samspelande atmosfären där pedagogerna är 

tillåtande, ser barnen som medmänniskor och utgår ifrån barnens erfarenheter. Den andra är 

den instabila atmosfären där istället pedagogerna anser sig veta bättre än barnen. Barnen får 
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göra val ibland men som då grundar sig på de vuxnas villkor. Och slutligen den 

kontrollerande atmosfären där pedagogerna ser barnen som irrationella och vill begränsa 

barnen från att välja överhuvudtaget (Johansson, 2003). Detta blir intressant i samband med 

föreliggande studie då en fundering är om de olika atmosfärerna speglas i pedagogernas 

förhållningssätt i deras muntliga berättande. Johansson (2003) förklarar att i den samspelande 

atmosfären har pedagogen ett tillåtande förhållningssätt och likt Deweys tankar ska 

pedagogen stimulera barnen i deras utveckling och få dem att våga prova och våga lära sig 

nya saker. Björklund (2008) menar att: samtidigt som pedagogerna och förskolan som 

verksamhet kan främja barnens möjligheter till att erövra kunskap, kan det även finnas hinder 

för detta beroende på hur ramarna för verksamheten ser ut.  

 

Sheridan och Pramling Samuelsson visar i sin studie Barns tidiga lärande. En tvärsnittsstudie 

om förskolan som miljö för barns lärande (2009) att en bra förskola kännetecknas av att 

pedagogerna uppmuntrar barnen att vara nyfikna och att barnen möts med respekt i sina 

åsikter samt att pedagogerna arbetar för det sociala samspelet. Detta kan även kopplas till 

förskolans styrdokument där det står att varje barn ska ställas inför nya utmaningar och att 

detta ansvar vilar på pedagogerna (Skolverket, 2010). Johanssons resultat i delstudien Barns 

samspel (2009) visar att på en förskola med hög kvalité uppmuntras barnen att vara delaktiga i 

kommunikativa situationer medan om en förskola har låg kvalité kommunicerar läraren till 

barnen istället för med dem.  

 

2.7 Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten i studien är Merleau-Pontys teori om livsvärlden som förklaras 

som att kroppen är central för vår förståelse av världen. “Kroppen är vårt ankare i världen” 

(Løkken och Haugen och Röthle, 2005 s. 28). Merleau-Ponty menar att världen både är objek-

tiv och subjektiv på samma gång, och att vi är i den, att vi påverkas av den men även kan på-

verka den. Vidare innebär hans teori att det fysiska, kroppen och alla dess funktioner med 

sinnen, språk och motorik, inte kan skiljas från det psykiska. Vi är vår kropp och vi måste ses 

som själsliga och fysiska på samma gång. Människan lever tillsammans med andra människor 

och är intersubjektiv av sin natur. Vidare poängterar han att denna värld vi lever i är en upple-

velsevärld och denna värld tilltalar framförallt barnen. Barnen erövrar ny kunskap med hela 

sin kropp och alla sina sinnen (Merleau-Ponty, 2004). 
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Løkken m fl. (2005) menar att det i mötet mellan barnets skapande av sig själv och omvärlden 

sker viktig bildning. Vidare förklarar de att bildning är så mycket mer än bara utveckling och 

lärande, den innehåller allt sådant men är också en process som fortlöper genom livets vardag-

liga händelser. Ordet bildning förklaras av Skolverkets läroplanskommitté som en förbindelse 

med ordet bilda som betyder skapa och forma. De menar att vi människor är ofullständiga 

men kan bilda och forma oss (Skolverket, 1992).  

 

2.7.1 Perception 

Løkken m fl. (2005) framhåller Merleau-Pontys tankar om kroppen och skriver om begreppet 

perception, att det genom en perception eller sinnesintryck sker en direkt upplevelse. Teo-

retikern Daniel Stern har en liknande teori som Merleau-Ponty (refererad till i Askland och 

Sataøen, 2007). Stern beskriver amodal perception som är när fler sinnen används samtidigt 

för att få ett bättre helhetsintryck. Skillnaden mellan Sterns och Merleau-Pontys teorier om 

perception är, enligt Askland och Sataøen (2007), att Merleau-Ponty även inkluderar kroppen.  

 

2.7.2 Intersubjektivitet 

Johansson (2003) förklarar begreppet intersubjektivitet som ett möte mellan människor. Även 

Løkken m fl. (2005) skriver om intersubjektivitet som att det är en delad erfarenhet, en kon-

takt mellan barnen men även mellan barnen och pedagogerna. Johansson (2003) menar vidare 

att det är pedagogernas roll att skapa intersubjektivitet, och poängterar att där möten sker 

finns det möjlighet till lärande.  

 

Det jag finner intressant för min egen studie är det Johansson (2003) skriver i sin avhandling 

om ansvaret hos pedagogen att sträva efter att närma sig barnets livsvärld och därmed också 

engagera hela barnet med dess tankar och kroppslighet. Precis som Merleau-Ponty menar Jo-

hansson att kroppen inte går att dela upp utan att det fysiska och psykiska sitter ihop. Intersub-

jektivitet sker i flera olika möten dagligen på förskolan och ett exempel på intersubjektivitet 

är den typ av muntlig sagostund som denna studie handlar om. Min undersökning handlar om 

hur pedagogen agerar med sin kropp för att förmedla en berättelse till barnen samt hur peda-

gogen gör barnen delaktiga i sagan. För att knyta an studien till begreppet perception sker 

detta när barnen med alla sina sinnen och fysiska kroppar upplever pedagogens agerande och 
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berättande. Intersubjektiviteten uppstår i sagostunden mellan de barn som lyssnar och berätta-

ren. Merleau-Pontys teori om livsvärlden där kroppen är central blir därför relevant som teo-

retisk utgångspunkt i mitt examensarbete.   

 

2.7.3 Vad säger styrdokumentet? 

Genom den tidigare forsknings- och litteraturgenomgången framgår att sagor och läsning möj-

liggör inte bara språkutveckling för barnen utan även flera andra saker som till exempel social 

samvaro, förståelse för begrepp och fantasi. Förskolans styrdokument är centralt i yrket som 

förskollärare varför det är viktigt i denna studie att knyta an till läroplanen. 

 

I förskolans styrdokument, läroplanen, står det att förskolläraren ska ansvara för att alla barn 

ges möjligheter att förbättra och stärka sitt ordförråd samt att de ska ges möjlighet till att 

kommunicera kring olika begrepp, träna sig i att ställa frågor och diskutera språket. De ska 

med andra ord stimuleras att kunna leka med språket. Därutöver ska barnen i förskolan utma-

nas i språket och bli nyfikna på språket. Det poängteras även att barnen erövrar men också 

söker kunskap genom leken och det sociala samspelet (Skolverket, 2010). I läroplanen för 

förskolan står det om vikten av sociala möten där barnen ska möta olika former av aktiviteter 

som innefattar deras kroppar och deras livsvärldar (Skolverket, 2010). Johansson (2003) me-

nar att förskolan är en del av barns livsvärldar och att det syns tydligt att deras fysiska kroppar 

är nära sammankopplade med deras sinnen. I läroplanen står det dessutom att barnen ska få 

möjlighet att skapa och kommunicera med olika uttrycksformer och därmed få använda hela 

sin fysiska kropp och även den psykiska och själsliga delen av sin kropp i de olika formerna 

för uttryck (Skolverket, 2010). Skolverket skriver även att varje barn ”ska få hjälp att känna 

tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig, dvs. bilda sig utifrån 

olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska” (Skol-

verket, 2010, s. 7). Detta knyts an till den teoretiska utgångspunkt studien har där alla sinnen 

är viktiga och att hela kroppen, både fysiskt och psykiskt, är av betydelse. 

 

3. Metodologisk ansats och val av metod 

I följande kapitel beskrivs hur studien genomförts samt metoden som använts. Efter metoddelen 

följer beskrivningar av urval och genomförande, etiska aspekter, reliabilitet och validitet. 
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3.1 Metodval 

Syftet med denna studie var bland annat att undersöka hur några pedagoger arbetade med 

muntligt berättande samt hur engagerade de var i sitt muntliga berättande. Som metod valdes 

observation. Min förhoppning var att kunna iaktta och beskriva hur pedagogerna agerar i 

muntligt berättande. Studien undersöker pedagogerna och inte barnen. Ett observationsschema 

användes för att vid analys kunna göra så rättvisa utvärderingar som möjligt. Denscombe (re-

fererad till i Björklund, 2008) menar att med ett observationsschema förhindras eget tyckande 

och egna uppfattningar. Björklund beskriver i sin avhandling Att erövra litteracitet. Små 

barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan (2008) att hon 

varit tvungen att göra vissa begränsningar vad gäller sina observationer. Svårigheten, menar 

Björklund, var att i förväg bestämma vilka situationer som kan innehålla det hon ville foku-

sera på. Men hon menar också att fördelarna med att ha ett bestämt fokus väger tyngre än nyt-

tan med att observera massor av olika situationer. Det insamlade materialet ska sedan grans-

kas och gås igenom och om fokuseringen har varit bra och konkret finns det mindre data att 

granska. Enligt Bryman (2011) finns det olika typer av observation, deltagande samt icke del-

tagande. I de deltagande observationerna deltar forskaren själv i situationen som ska observe-

ras. I de icke deltagande studierna står forskaren på sidan av och bara iakttar, och målsätt-

ningen blir då att påverka och styra det forskaren ser så lite som möjligt. De observationer 

som ligger till grund för resultaten i denna studie har varit av en icke deltagande karaktär. 

Carin Roos (2014) beskriver den roll som den icke deltagande forskaren har som en fluga på 

väggen. Hon menar samtidigt att det är svårt att vara helt osynlig som icke deltagande i obser-

vationen. Bell (2006) menar att den som observerar, måste anteckna det den ser på ett så ob-

jektivt sätt den kan utan att påverka situationen.  

 

Fokus hade kunnat vara mer på det samspel som uppstår mellan pedagogen som läser och 

barnen som lyssnar för att eventuellt kunna se hur barnen reagerar beroende på hur pedagogen 

agerar. Om metodvalet istället hade varit intervju av några pedagoger kanske resultatet hade 

visat deras inställning till muntligt berättande men det hade då inte synts vilka metoder de 

använder eller hur de använder sin röst samt sitt kroppspråk. I de observationer som gjorts 

kunde jag se hur pedagogen agerade i just precis det ögonblick jag ville fokusera på. I en in-

tervju finns det en risk att pedagogen ger det svar som förväntas. 
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3.2 Urval samt genomförande  

Tre olika muntliga sagostunder har observerats. En och samma pedagog har observerats vid 

två olika tillfällen men med två helt olika barngrupper. Syftet med urvalet att en pedagog 

skulle observeras två gånger var att se om pedagogen agerade annorlunda beroende på situat-

ion. För att hitta pedagoger med erfarenhet av muntligt berättande har kontakt med förskole-

chefen vid tidigare VFU placering skett.  

 

Bell (2006) förklarar att man innan en observation bör tänka igenom om det är ”individernas 

beteende eller innehållet i det som sägs” man vill observera (s, 193). Fortsättningsvis menar 

hon att genom att se på personens kroppsspråk kan många slutsatser dras utan att personen 

behöver säga något. Denna studies observationer utfördes enligt ett observationsschema som 

skapats utifrån undersökningens frågeställningar. I inledningen nämner jag min erfarenhet av 

både planerade och oplanerade sagostunder men på grund av praktiska skäl har endast plane-

rade sagostunder observerats. Utifrån Bells (2006) tankar kring vad forskaren vill observera 

har denna studie observerat både pedagogernas beteende i situationerna men även vad som 

sades eller kanske framförallt hur det sades. Innan observationerna påbörjades kontaktades 

förskolechefen på de två förskolor där undersökningen skulle ske för att få ett godkännande 

att skicka ut informationsbrev samt samtyckeskravet till berörda föräldrar. Samtyckeskraven 

inhämtades innan påbörjandet av observationerna. Även barnen blev tillfrågade innan om 

samtycke att medverka i observationen. 

 

3.3 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om konfidentialitetskravet, vilket betyder att den som ska 

göra en studie måste skydda informanternas personuppgifter. Det gäller för forskaren att ha 

sina insamlade data på en så säker plats att ingen obehörig kan komma åt materialet. Ett annat 

krav en forskare har på sig är nyttjandekravet, vilket innebär att det insamlade materialet fors-

karen har endast får användas i vetenskapligt syfte. Vetenskapsrådet (2011) skriver också 

”Vid enkäter och intervjuer kan kravet på skydd av de medverkandes identitet tillgodoses ge-

nom användning av kodnycklar och genom att svaren maskeras och anonymiseras” (s. 46). 

Men jag påstår att även vid en observation kan jag använda mig av kodnycklar för att skydda 

deltagarna. Med kodnycklar byter jag ut namnen eller om det finns andra uppgifter som kan 
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avslöja och identifiera en medverkande individ. Sedan måste jag förvara materialet på ett sä-

kert ställe. Studiens insamlade data har sparats på en sådan plats att ingen annan än jag kom-

mit åt det. När sedan mitt examensarbete blev godkänt förstördes all data.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Bell (2006) förklarar att tillförlitligheten eller reliabiliteten i den information som insamlats 

måste granskas. Hon förklarar att reliabiliteten är ett slags mått på ifall samma metod skulle få 

samma resultat om undersökningen gjordes vid två olika tillfällen. Eftersom jag använt mig 

av ett observationsschema skulle fokus ligga på samma sak. Dock kan det bli olika beroende 

på min tolkning av en situation. Med validitet menas hur stor giltighet en undersökning har 

(Bell, 2006). Bell förklarar vidare att validitet är ett slags mått på huruvida resultatet stämmer 

överens med det man ville undersöka. Jag har använt mig av ett färdigt observationsschema 

som grundades på mina frågeställningar, därför anser jag att jag kan visa att min undersökning 

har validitet. Däremot är inte resultaten generaliserbara då resultatet endast grundar sig på tre 

observationer.  

 

4. Resultat och analys  

I följande kapitel redovisas resultatet av observationerna, en sammanställning av observat-

ionsschemana samt en analys av resultatet utifrån mina frågeställningar. Observation 1 och 3 

är av samma pedagog men med två olika barngrupper. 

 

4.1 Observation 1 

Den första situationen utspelades efter lunch, och barnen var mellan fyra och fem år gamla. 

Rummet var ett avskilt rum med dunkelt ljus. Pedagogen (P1) som höll i vilan efter maten 

drog ner persiennerna i rummet så att ljuset blev lite dämpat och stängde dörren. Barnen fick 

ta en varsin mindre kudde samt en filt och lägga sig eller sätta sig bekvämt lite huller om bul-

ler på den stora mattan. P1 satte sig vid sidan av några barn. Sagan var en av P1 påhittad saga 

där barnen bjöds in under hela berättelsen för att föra sagan vidare. P1 inledde med att fråga 

barnen om de ville berätta en saga tillsammans med henne. I stort sett alla barn sa högt ”ja”. 

P1 använde ingen rekvisita alls. Hon använde sin röst i olika styrkor och lägen under hela 

sagan. P1 gjorde grimaser i stor utsträckning och hon använde även sin kropp i ganska stor 
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utsträckning. Ett exempel på det var när P1 pekade med hela armen, handen och pekfingret 

upp mot taket samtidigt som hon sa ”ända upp till himlen” och alla barn höjde blicken upp 

mot taket där P1 pekade. P1 använde korta pauser för att låta barnen komma in med sina ord, 

händelser och figurer av olika slag, så barnen fick hela tiden vara med och berätta sagan. P1 

berättade emellanåt längre stunder men gjorde hela tiden korta pauser för att barnen skulle få 

säga sitt. Vid flertalet tillfällen avbröts P1 av barn som ville kommentera, och då tog P1 med 

barnens kommentarer i sagan. Barnen var nyfikna och intresserade under hela sagan. När sa-

gan var slut sa P1 ” så levde dom lyckliga i alla sina dagar”. Sagostunden avslutades och P1 

sa till barnen att de fick göra vad de ville i rummet eller om de ville gå ut till de andra peda-

gogerna som var utplacerade i andra miljöer.  

 

4.2 Observation 2    

Den andra observationen gjordes på förmiddagen efter att barnen hade fått frukt. En stor 

grupp delades in i mindre grupper och en av dessa grupper utgjorde lyssnarna i sagostunden 

som observerades. Barnen var mellan två till fyra år. Pedagogen (P2) samlade alla barnen på 

en matta. Rummet var ett genomgångsrum men dörrarna stängdes och ingen kom in och stör-

de. Barnen satte sig på valfri plats i en oregelbunden ring och P2 satte sig framför barnen 

bredvid en mindre byrå med en flanotavla på baksidan. Samtidigt som P2 höll fram en bild på 

en äldre dam frågade hon barnen: ”känner nån igen den här bilden?” Några barn svarade ”ja” 

och ett par andra svarade ”det är tanten”. Rekvisitan i denna saga var verklighetstrogna, enkla 

bilder och fotografier utifrån sagans innehåll. Samtidigt som P2 berättade sagan sattes tillhö-

rande flanobild upp på tavlan. P2 förställde rösten under större delen av sagan, så att tanten lät 

äldre medan de olika djuren lät på flera olika sätt. P2 ändrade sin röststyrka vid flera tillfällen. 

Barnen lyssnade hela tiden intresserat och vid nästan varje ny flanobild som sattes upp ropade 

de flesta barnen ut högt vad bilden föreställde. När P2 hängde upp en ny flanobild frågade hon 

ofta barnen vad den föreställde. Några barn ropade sina förslag rakt ut medan några andra 

funderade en stund och sa sitt förslag efter en kort stund, och ett par barn iakttog under tyst-

nad. P2 gjorde olika ljud till flertalet bilder som föreställde bland annat olika djur, barnen 

härmade P2’s ljud. Hon avbröt även mitt i sagan ett flertal gånger för att prata kring någon 

bild lite extra och gjorde även lite flera ljud som barnen härmade efter. Ett exempel var när en 

bild på en fågelholk utan hål sattes upp på flanotavlan. P2 reflekterade över avsaknaden av 
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hålet tillsammans med barnen mitt i sagan för att sedan återgå till sagans innehåll. P2 lutade 

sig framåt upprepade gånger när hon berättade och skapade då ögonkontakt med barnen. Hon 

hade hela tiden ögonkontakt, förutom de få sekunder det tog för henne att sätta upp en ny fla-

nobild. Vid några tillfällen avbröt något av barnen för att ställa någon fråga eller reflektera 

kring en bild eller en händelse i sagan. P2 lyssnade på det barnet hade att säga, nickade be-

kräftande eller svarade med ord och sedan fortsatte P2 med sagan. När sedan sagan var slut 

och alla flanobilderna satt i rader på tavlan fick alla barn gå fram till tavlan och välja ett kort 

som de sedan lade ner i lådan där alla bilderna förvarades. P2 bekräftade alla barns val av bild 

och en kort reflektion skedde kring alla bilder.          

 

4.3 Observation 3 

I denna observation är det som ovan nämnts samma pedagog som i observation 1 men med en 

annan barngrupp. Denna tredje och sista observation ägde rum när barnen kommit in efter lek 

ute på förmiddagen. Det var en samling innan lunchen med en saga. Barnen var tre till fyra år 

gamla. Pedagogen (P3) samlade alla barn på en stor rund matta, de satte sig ner på valfri plats 

i en ring, och P3 satte sig mellan två barn i ringen och tog fram en låda. Hon tog fram rekvi-

sita som bestod av tredimensionella, konkreta, enkla men verklighetstrogna figurer och möb-

ler. Det var tre små sängar i olika storlekar, en liten flickdocka, ett litet bord med tre stolar 

samt tre olika stora björnar. P3 började sagan med att säga ”det var en gång en…”. Alla barn 

blev tysta, de lyssnade och tittade på P3 och de föremål hon tog fram och ställde på mattan. 

P3 ändrade sin röst efter de olika karaktärerna i sagan. Hon använde sin kropp i ganska hög 

grad. Ett exempel på det var när flickdockan satte sig på en av stolarna som var obekväm, 

både karaktären i sagan och P3 skruvade då på sig och lyfte rumpan något och P3 gestikule-

rade samtidigt i ansiktet en missnöjd min. Minspelet i ansiktet användes i mycket hög grad, ett 

exempel på det var när en karaktär i sagan var hungrig. P3 grimaserade en missnöjd och lite 

ledsen min med hela ansiktet samtidigt som hon tog sig för magen. P3 agerade hela tiden med 

de olika figurerna hon hade framför sig. Vid ett par tillfällen fick några av karaktärerna ligga 

bakom hennes rygg för att sedan komma fram när det var deras tur. Alla barnen var hela tiden 

intresserade och både lyssnade och tittade på P3. P3 använde ett enkelt språk och hon be-

nämnde hela tiden de olika figurer och saker som var rekvisita. Ingen av barnen avbröt under 

sagans gång. P3 hade i mycket hög grad ögonkontakt med alla barn under större delen av sa-

gan. Vid flertalet tillfällen lutade sig P3 framåt och använde en viskande röst, flera barn här-
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made henne och viskade även de. När sagan sedan var slut pratade P3 tillsammans med bar-

nen om rekvisitan, P3 benämnde alla saker när hon stoppade ner dem i lådan. P3 nämnde även 

ett par händelser ur sagan samtidigt som hon lade ner karaktärerna i lådan. Lådan stoppades 

sedan undan och det var dags för lunch.      

 

4.4 Sammanställning av observationsschema 

På grund av platsbrist har endast en del av observationsschemat sammanställts.  

För värdering av varje fokusdel används följande skala:  

1= i mycket låg grad/inte alls 2= i ganska låg grad 3= i ganska hög grad 4= i mycket hög grad 

X= Går inte att värdera/är inte relevant 

P1 samt P3 är samma pedagog. 

 

Fokus           Värde P1     Värde P2     Värde P3 

Användandet av:                      

Röststyrkan                      4           4         4          

Röstläge                  ___             3           4   _______4__       

Kroppsspråket                     3           2         3          

Minspelet                     2           2         4          

Rekvisita                      1            4         4          

 

Lyckas pedagogen få              

barnen intresserade?                     4           4          4         

 

Känns pedagogen              

engagerad?                      4           4          4         

 

Känns pedagogen bekväm  

i berättandet?                      4           4                   4         

 

Känner barnen igen sagan?                     1           3          3         

 

Sker någon reflektion 

om sagans innehåll?                      3           4          2         

 

Får barnen använda rekvisitan 
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efter sagans slut?                      X           3          1         

 

Känns situationen lugn och  

harmonisk?                        4                 4          4         

 

Känns situationen glädjefylld?                 4           4          4         

 

 

4.5 Analys 

 

4.5.1 Pedagogernas roll i muntligt berättande 

I alla tre situationerna som observerats använde pedagogerna sin röst i mycket hög grad. De 

ändrade både röststyrkan men också efter de olika karaktärerna i sagan. En liten skillnad syn-

tes dock med P1 och P3 som alltså var samma pedagog som berättade men för två olika barn-

grupper. I situation 1 använde P1 inte sin röstkapacitet fullt ut. Hon viskade ibland och höjde 

rösten ibland men hon ändrade inte rösten efter karaktärerna i samma utsträckning som med 

röststyrkan. I den tredje observationen använde däremot P3 sin röst i mycket hög grad. P3 

förställde rösten efter sagans karaktärer och hon både höjde och sänkte sin röststyrka i mycket 

hög grad. P2 använde sin röststyrka samt sitt röstläge i mycket hög grad. Hon berättade melo-

diskt med rösten och hon ändrade sin röst efter karaktärerna i sagan.  

 

Vad gäller kroppspråket användes det i alla tre observationer i ganska hög grad. Pedagogerna 

satt ner på golvet vid berättandet av sagorna. Det var armarna, händerna och överkroppen som 

användes i alla tre observationerna. P3 använde till exempel sin överkropp när hon skruvade 

på sig där hon satt på golvet för att illustrera karaktärens missnöje med en obekväm stol. P2 

använde sitt kroppsspråk i ganska låg grad, hon satt ner på golvet, pekade på bilderna med 

sina händer och armar men illustrerade endast ett par av händelserna eller karaktärerna med 

sin kropp som verktyg. P2 lutade sig framåt vid flera tillfällen under sagan, ett exempel på det 

var när hon viskade. P2 sträckte även på sig ett par gånger när hon berättade.  

 

Minspelet användes i mycket hög grad av P3 då hon berättade med rekvisita. Däremot an-

vände samma pedagog inte minspelet i alls samma utsträckning i situation 1 då ingen rekvisita 

användes. I situation 1 använde P1 minspelet i ganska låg grad, endast vid två tillfällen an-
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vänder hon sitt minspel när hon berättar. I situation tre grimaserade P3 med hela ansiktet, 

grymtade som en gris flera gånger och visade hela tiden flera olika känslor med hjälp av sitt 

minspel, såsom ledsen, arg och glad. P2 använde sitt minspel i ganska låg grad, hon grimase-

rade lite med sitt ansikte. Ett exempel på att hon i alla fall gjorde det vid ett tillfälle var när 

hon höjde lite på ögonbrynen vid en händelse i sagan.  

 

I alla tre situationer är pedagogerna bekväma med sitt berättande. De kan sagorna sedan in-

nan, förutom P1 eftersom den sagan var helt påhittad, men alla pedagoger är engagerade och 

de utstrålar glädje under sina sagostunder. Alla barn i alla tre observationer är hoppfulla och 

spända inför och under berättandet. Något som kommit fram under observationerna som inte 

fanns med i observationsschemat var ögonkontakt. I alla tre situationerna hade pedagogerna 

ögonkontakt med alla barn, de flyttade sin blick under berättandet, ibland stannade de upp 

längre hos något barn för att sedan fortsätta till nästa. P1 fick ögonkontakt hela tiden med bar-

nen, de svarade hennes blick med en blick tillbaka då de inte hade någon rekvisita att titta på. 

P2 fick även hon vid flertalet tillfällen ögonkontakt med samtliga barn medan P3 fick mindre 

ögonkontakt.  

 

Under observationerna har det framkommit att båda pedagogerna brinner för sitt yrke, på så 

sätt att de känns engagerade i barnen och deras omvärld, de visar glädje i alla tre observation-

erna och de utstrålar en slags tillfredsställelse i att berätta sagor för barnen. Det har även 

framkommit att i deras muntliga berättande använder de sig själva som verktyg i stor ut-

sträckning, deras mimik och kroppsspråk samt deras röst är viktiga för berättandet. 

 

4.5.2 Rekvisita 

Rekvisita användes under två av tre situationer. P1 använde i situation 1 inte någon rekvisita 

alls då hon hittade på sagan med hjälp av barnen, så att de berättade sagan tillsammans. P3 

använde rekvisitan i mycket hög grad, figurerna stod i centrum och barnens blickar drogs hela 

tiden till figurerna. P3 tittade själv under större delen av sagan på figurerna men lyfte blicken 

för att skapa ögonkontakt med barnen. I vissa stunder mötte barnen hennes blick medan i 

andra såg barnen istället på figurerna. P2 berättade en saga med hjälp av bilder och fotografier 

som sattes upp vartefter sagan berättades på en flanotavla i barnens höjd. Rekvisitan stod även 

här i centrum men P2 satt i samma höjd som tavlan där bilderna sattes upp så barnens blickar 
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varvades mellan bilderna på tavlan och P2. P2 tittade mindre på bilderna och desto mer på 

barnen, hon tittade på bilden som sattes upp i några sekunder för att sedan vända sig mot bar-

nen.  I båda situationerna där rekvisita användes, observation 1 och 3 var det pedagogen som 

höll i rekvisitan och flyttade runt bilderna samt figurerna under sagans gång. Barnen fick vara 

med P2 när bilderna skulle plockas ned i lådan efter sagans slut. De fick gå fram till tavlan en 

och en för att plocka ned en bild som antingen de själva valde eller att P2 frågade barnet om 

den visste vilken bild som föreställde till exempel fågelholken utan hål, då fick barnet leta 

efter just den bilden för att sedan lägga den i lådan. P3 lade ner alla figurerna själv i lådan 

men förklarade för barnen på ett vänligt sätt att hon var rädd om figurerna. Sammanfattnings-

vis har dessa tre observationer visat att rekvisita fångar barnens intresse samt gör det lättare 

för dem att följa med i sagans handling. I situation 1 då ingen rekvisita alls användes var P1’s 

röst det viktigaste verktyget.   

 

4.5.3 Delaktighet i sagan 

Båda pedagogerna lyckades i mycket hög grad fånga barnens intresse. Alla barn i de tre situat-

ionerna var uppmärksamma och intresserade av att lyssna på pedagogen som berättade. P1 

lyckades med hjälp av sin fråga om barnen ville berätta en saga tillsammans med henne fånga 

deras intresse då alla barn svarade ja. P2 höll upp en bild på en äldre dam och frågade barnen 

om de visste vem det var för att fånga barnens intresse. P3 plockade fram en liten låda och 

ställde ut delar av rekvisitan på golvet framför sig och började sagan med att säga ”det var en 

gång” för att få barnen intresserade. Ingen av pedagogerna tjatade eller uppmanade barnen att 

vara tysta och sitta still utan båda två bara startade utan någon slags förvarning vilket gjorde 

att alla barn avbröt det de gjorde och tystnade och vände istället blicken mot pedagogen.  

 

Vad gäller reflektionen över sagans innehåll syntes det skillnader mellan de tre olika observat-

ionerna. P1 reflekterar inte över innehållet efter sagans slut, men däremot sker det en slags 

reflektion eftersom barnen får vara delaktiga i sagans innehåll. P1 lyssnar till barnen när de 

säger något och väver in det i sagan. De får vara med och forma sagans händelser. Vid flera 

tillfällen blir det små korta pauser då P1 frågar barnen om något, de får en liten stund att fun-

dera över vad de vill ska hända härnäst i sagan. När P2 berättar saga med hjälp av bilder som 

illustrerar sagans händelser, ser barnen på bilderna samtidigt som de hör pedagogen sätta ord 

och ljuda till bilderna. P2 använder rösten i mycket hög grad för att förstärka bilderna. Flerta-
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let bilder gör P2 inte bara ett ljud till utan två olika, som barnen härmar. P2 utvidgar sagan vid 

flera tillfällen och förklarar bilderna mer än vad sagan innehåller. Flera barn avbryter och frå-

gar under sagans gång saker som P2 tar sig ordentlig tid att svara på och bekräfta. Reflektion 

sker alltså under sagans gång när pedagogen stannar upp och berättar ytterligare saker om 

bilderna som inte ursprungligen hör till sagan. Sedan när sagan är slut sker det också en slags 

reflektion då barnen får gå fram en och en och ta ned en bild var. Då benämner och pratar P2 

om varje bild lite kort. På så vis påminns barnen om sagan igen. I den sista situationen berät-

tar P3 sagan med inlevelse men reflekterar över innehållet i ganska låg grad både efter sagan 

är slut men också under tiden sagan berättas. Sagan är kort, barnen är koncentrerade under 

hela sagan och ingen avbryter P3. Barnen är hela tiden fokuserade på figurerna som illustrerar 

både händelserna och karaktärerna i sagan. De hör sagan berättas samtidigt som de ser fram-

för sig vad som utspelas. Slutsatsen av detta är att alla barnen var nyfikna och intresserade av 

att lyssna på sagan. Barnen fick även i situation 1 och 2 chans att reflektera över sagan för att 

få en utökad delaktighet. I situation 3 var barnen fokuserade på rekvisitan som P3 använde 

och följde med i handlingen med hjälp av de tredimensionella figurerna som illustrerade sa-

gan.  

 

4.5.4 Pedagogernas barnsyn 

I de tre observationerna hörs eller syns inte några tillrättavisanden från pedagogerna, och alla 

situationer känns glädjefulla, harmoniska och lugna. Särskilt lugn känns observation 1 som 

sker direkt efter maten, då släcks lampan och persiennerna dras ned. Barnen får då också välja 

om de vill sitta eller ligga med sin filt och kudde. I alla situationer får barnen välja var de vill 

sitta, de får välja hur de vill sitta och bredvid vem. I situation 2 lägger sig några av barnen ned 

på magen under tiden sagan berättas men P2 tillrättavisar dem inte utan accepterar deras val. 

Pedagogerna är vänliga mot alla barn och de samspelar med barnen i olika gester och ljud. P2 

låter barnen avbryta sagan närhelst de vill för att fråga något eller bara dryfta sin åsikt, hon 

bekräftar det de sagt på ett vänligt och nyfiket sätt och går sedan vidare till berättandet av sa-

gan. Även P1 låter barnen få avbryta när de vill eftersom det är meningen att även barnen ska 

få bestämma vad som ska hända i sagan. I den sista situationen är det inga barn som avbryter 

utan alla barn lyssnar intresserat på P3 och är fokuserade på rekvisitan. Genom observationer-

na och analysen av resultatet framkom det att båda pedagogerna är vänliga, tillåtande och 

samspelande gentemot barnen i alla tre situationerna. 
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5. Diskussion 

I följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras utifrån den teori och litteratur som 

skrivits om i tidigare avsnitt. Slutligen presenteras några tankar kring fortsatt forskning. Som 

tidigare nämnts var studiens syfte att ta reda på pedagogernas roll i muntligt berättande. Stu-

dien visar att barnen fick höra sagan med ord samtidigt som de fick se sagan i bilder eller tre-

dimensionella figurer. Då sker en perception eller ett intryck från barnen som ger dem en upp-

levelse. Likt det Merleau-Ponty anser att världen vi lever i är en upplevelsevärld får barnen 

uppleva sagan som berättas muntligt. Exempel på bilder barnen fick se i observation 2: en 

tant, regndroppar, badkar och en katt. Exempel på tredimensionella figurer barnen fick se i 

observation 3: liten flickdocka och tre björnar i olika storlekar. Precis som Granberg (1999) 

menar: genom att använda fler saker såsom kroppen, rösten och rekvisita främjas barnets för-

ståelse för helheten. I observationen där pedagogen inte använde någon rekvisita alls fick bar-

nen istället chans att öva upp sin förmåga att skapa sina inre bilder likt det Hägglund och Fre-

din (2001) menar att människor har förmåga att skapa sina egna inre bilder och att denna för-

måga kan tränas upp. Barnen i observation 1 fick inte se några saker från sagans innehåll utan 

fick därmed chans att öva på att göra sina inre bilder istället.  

 

Enligt Granberg (1999) är sagan kunskapsförmedlande när den sker i samspel med andra. Hon 

poängterar att sagan kan ge barnen ny kunskap eller djupare kunskap om till exempel djur, 

natur, traditioner eller moraliska dilemman. Studiens resultat visar att barnen blev delaktiga i 

sagorna som berättades. I observation 2 fick barnen bland annat höra om hur vädret kan vara 

när det är storm men de fick även diskutera en fågelholk utan hål. Då pratade de om vem som 

bor i en fågelholk och hur den ska kunna komma in i sitt bo utan ett hål. Några av barnen 

visste redan innan vem som bor i en fågelholk medan andra barn fick ny kunskap i och med 

att sagan berättades och att P2 reflekterade över detta med barnen. I observation 3 fick barnen 

höra flera olika begrepp såsom stor, liten och mellan. Begreppen blev för några barn ny kun-

skap, för andra barn blev det en djupare kunskap, på så vis att sagan hjälpte dem att förstå 

begreppen bättre. Om sedan pedagogen kommunicerar och reflekterar tillsammans med bar-

nen om sagan både innan, under tiden samt efter den berättats blir delaktigheten desto större. 

P2 reflekterade flera gånger under sagans gång samt efter om de olika bilderna som visades 

men P2 utvidgade även sagan och kommunicerade andra saker med barnen. Som exempel var 
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det ett barn som undrade över hur vädret var utomhus, vilket pedagogen kommunicerade med 

alla barn. Sagan handlade bland annat om en storm, vilket pedagogen var duktig på att kom-

municera med hjälp av flanobilderna, men i och med att ett barn frågade hur vädret var på 

riktigt diskuterades detta en kort stund. Barnen fick en utökad kunskap utöver sagan.  

 

Åman (2010) menar att det är viktigt att pedagogen väcker barnens förväntningar av sagan. 

Resultatet visar att pedagogerna på olika sätt skapar förväntningar. Till exempel ställer P3 

fram rekvisita utan att först säga något, barnen blir nyfikna och söker då ögonkontakt med P3 

men de tittar även noga på rekvisitan. En synpunkt beträffande detta är att barnen eventuellt 

skapar sina egna inre bilder kring rekvisitan. Några barn kanske känner igen sakerna från sa-

gan och skapar inre bilder utifrån det medan andra barn inte alls förknippar rekvisitan med 

just den saga som ska framföras utan skapar sina inre bilder utifrån något helt annat.  

 

En fundering som väcktes under studiens gång var att reflektion kring sagans innehåll till-

sammans med barnen är viktig för deras delaktighet i sagan. Detta synliggjordes i observation 

2 där P2 kommunicerade ofta kring sagans innehåll och även efter sagans slut fortsatte dis-

kussionerna kring sagan. Reflektion anses av till exempel Mellgren och Gustavsson (2009) 

vara viktigt för barnens förståelse. De förklarar att läsaren måste ge relevant respons och be-

kräftelse till lyssnarna samt att den som läser behöver kunna lyssna in barnen och justera 

läsandet till barnet för en ökad förståelse. Resultatet av studiens observation 2 visar att P2 

verkligen lyssnade in det barnen ville berätta och gav vidare relevant respons. Barnen var hela 

tiden uppmärksamma och lyssnade till pedagogens berättelse. Denna sagostund visar att sam-

tidigt som den inte hade ett klart och tydligt avslut så fick barnen fortsätta reflektionen efter 

sagans slut. Detta kan förstås som att de utökade sin förståelse för sagans innehåll vad gäller 

till exempel hur det låter och ser ut när det regnar då P2 både visade bild på regndroppar och 

gjorde ljud av regndroppar med fingrarna mot golvet men även för andra saker som finns i 

deras omvärld. Ett exempel på en, utöver sagan, ny kunskap för barnen var när de kommuni-

cerade kring katten. I sagan äger tanten en katt som kan prata med människor, och barnen 

började fråga ifall katter kan prata på riktigt. De fick ännu mer språkträning och ännu fler be-

grepp såsom kröp in, att katten kröp in under täcket eller titta ut, att katten och tanten gick till 

hallen för att titta ut genom fönstret. Om detta kan sägas att i observation 2 uppstod intersub-

jektivitet mellan barnen och pedagogen. Det uppstod ett möte och ett samspel mellan dessa 
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individer där pedagogen ville närma sig barnens värld med stort engagemang. Även i de andra 

två observationerna uppstod det samspel mellan individerna men det syntes mer tydligt i ob-

servation 2.  

 

Ytterligare en reflektion med anknytning till Merleau-Pontys teori om att vi upplever vår om-

värld med hela vår kropp gäller observation 2 och användandet av bilder, ljud och P2s röst 

och minspel. P2 gjorde ljud till flertalet av bilderna från sagan samtidigt som hon satte upp 

flanobilden på flanotavlan så att barnen kunde se bilden och härma ljudet. Barnen fick med 

hela sin kropp uppleva sagan. De fick en perception av sagan och gavs därmed en upplevelse. 

Barnen gavs möjlighet att med sin fysiska kropp härma ljuden som P2 gjorde såsom kattens 

mjau eller stormens vindar. De fick med sina ögon se sagan i form av bilder. En tanke kring 

detta är att det sinne som inte gavs utrymme i denna sagostund var lukten, om inte barnen i 

sina inre bilder skapade dofter i sin fantasi utifrån sagan vill säga.  

  

Studiens resultat visar att båda pedagogerna vid alla tre tillfällen har respekt för alla barn, de 

kommunicerar likadant med alla barn och gör ingen skillnad mellan individerna. Det finns 

inga tydliga riktlinjer för hur pedagoger ska agera i muntligt berättande i förskolans styrdo-

kument men dessa två pedagoger visar att de är tillåtande på ett sätt som främjar Johanssons 

(2003) samspelande atmosfär och vågar bjuda på sig själva i berättandet. De använder mimi-

ken väl, och de vågar använda sina röster för att ändra den efter sagans olika händelser och 

karaktärer. Några synpunkter om detta är att deras barnsyn speglas på så sätt att de känner sig 

bekväma i situationen och de vågar spexa och bjuda på sig själva för barnens skull. Ett exem-

pel på att de berättar sagor för barnens skull är att när P3 berättade för mig att barnen älskar 

att höra sagor sa hon det med ett stort leende. Detta kan tolkas som att hon har stor entusiasm 

i berättandet. Ur analysen av resultatet har det även framkommit att pedagogerna uppfattas 

som mycket trygga och lugna i sin berättarroll. Detta knyts an till det Lindö (2005) menar om 

vad som krävs av berättaren: att den som berättar behöver kunna sagan ordentligt innan för att 

vara beredd och kunna bemöta barnens tankar kring innehållet. Pedagog 1 som hittade på en 

saga kunde inte förbereda sig men uppfattades som trygg i det berättandet trots att hon inte 

hade något manus att gå efter. Detta kan förstås som att P1 känner sig mycket trygg i sin roll 

som berättare. Även P2 uppfattades som trygg i sin berättarroll då hon bemötte barnens re-
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flektioner på ett sådant sätt så barnen fick relevant respons och de respekterades för deras tan-

kar och frågor. P2 bemötte varje barns erfarenhet och visade varje individ respekt.  

 

Vad gäller metoden i studien finns fler funderingar som uppstått efter att resultatet analyserats. 

I studien användes ett observationsschema för att kartlägga hur några pedagoger agerar i 

muntligt berättande. En intressant synpunkt vad gäller det är hur resultatet hade sett ut om 

ljudupptagning hade använts. Hade resultatet blivit annorlunda om observationerna både blivit 

nedskrivna i ett observationsschema och att ljudet spelats in samtidigt? Vad hade kunnat 

komma fram genom ljudupptagningarna? Hade pedagogernas röster uppfattats annorlunda 

och hade fokus blivit mer på deras röster än deras kroppsspråk och mimik? Studiens analys av 

observationsschemana har skett under flera steg, de har blivit granskade om och om igen för 

att få syn på mönster och likheter. Analysen av ljudupptagningarna hade även skett i flera steg 

och lyssnats på om och om igen. En tanke är att resultatet varit något annorlunda beroende på 

vart fokus hade legat. Likt det Bell (2006) skriver så påverkas resultatet av observationen del-

vis av dess fokus, om det ska vara på vad som görs eller vad och hur det talas. Resultatet hade 

kanske blivit bredare om ljudupptagningar hade gjorts. Den egna uppfattningen om hur peda-

gogen använder sin röst hade kunnat bli annorlunda då ljudupptagningen hade hjälpt till att 

kunna bedöma detta lättare. Även om ett observationsschema ska vara ett relativt enkelt 

material för att förhindra eget tyckande kanske en inspelning av observationen hade förenklat 

det ytterligare. Ännu en fundering har framkommit, nämligen om videoinspelning hade kun-

nat vara en användbar metod. Då uppkommer fler etiska överväganden för en student, vilket 

kan blir problematiskt att ta hänsyn till. En fundering om det är att det i så fall hade varit sär-

skilt viktigt att kunna styrka att ingen annan än studenten får tillgång till det insamlade 

materialet.  

 

Ytterligare en fundering som uppkom under studiens gång var balansen mellan omsorgen om 

barnen samt deras lärande i förskolan. Förskolan har ett uppdrag att skapa både lärande och 

omsorg för barnen. En tanke kring detta är att i en muntlig sagostund får barnen båda dessa 

delar: ett lärande genom berättandet av sagan och omsorgen som tar sig uttryck i att barnen 

får närhet och är en del i en gemenskap och ett samspel. Alltså kan en sagostund tillgodose 

barnens behov både vad gäller lärande och omsorg.  
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Denna studie har varit lärorik att genomföra. Den har stor betydelse för mitt framtida yrke 

som förskollärare eftersom resultatet visar att pedagogens berättarteknik och förhållningssätt 

är viktigt. Det skulle utifrån genomförd studie vara intressant att vidare studera muntligt be-

rättande ur ett jämförelseperspektiv, med och utan rekvisita. Intressant vore att se om rekvisita 

påverkar pedagogen som läser, ifall denne läser annorlunda beroende på om pedagogen an-

vänder rekvisita av något slag eller inte, att vidare undersöka hur reflektionen kring sagan ser 

ut med rekvisita och utan.  
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Bilagor 

Observationsschema 

För värdering av varje fokusdel används följande skala:  

1= i mycket låg grad/inte alls 2= i ganska låg grad 3= i ganska hög grad 4= i mycket hög grad  

X= Går inte att värdera/är inte relevant 

 

Fokus            Värde        Kommentar    

Användandet av:                      

Röststyrkan                

 

Röstläget_____               

 

Kroppsspråket                

 

Minspelet                

 

Rekvisita                 

 

Lyckas pedagogen få              

barnen intresserade?                

 

Känns pedagogen              

engagerad?               

 

Känns pedagogen  

bekväm i berättandet?         
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Känner barnen igen  

sagan?                 

 

Sker någon reflektion 

om sagans innehåll?                 

 

Får barnen använda  

rekvisitan efter  

sagans slut?                  

 

Känns situationen lugn  

och harmonisk?                  

 

Känns situationen  

glädjefylld?            

 

Barnens position? 

Pedagogens position? 

Miljön? Var berättas sagan? 

Vad gör pedagogen om ngt barn avbryter? 

Hur börjar respektive slutar sagan? 

 

 

 

 

        

 



 

31 
 

 

 

Till föräldrar med barn på förskolan xxx 

Ett examensarbete om pedagogens roll i muntligt berättande i förskolan 

 

Mitt namn är Frida Broberg och jag studerar till förskollärare på Karlstad Universitet och lä-

ser nu termin sex av sju. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete där jag har valt att under-

söka och skriva om hur några pedagoger arbetar med muntligt sagoberättande i förskolan.  

 

Jag har fått tillåtelse av förskolechefen att komma ut och göra mina observationer men behö-

ver även ha samtycke från berörda vårdnadshavare. Med tanke på mitt syfte är det främst pe-

dagogen jag kommer observera i sagostunderna. Det är frivilligt att delta i min studie, barn 

och föräldrar kan när som helst välja att dra sig ur utan att det medför något negativt för dem.  

 

Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete, ingen obehörig kom-

mer att få tillgång till mina insamlade data. När studien är genomförd kommer all insamlad 

data att förstöras. Namn på förskola, pedagoger och samtliga barn kommer att bytas ut när 

studien publiceras. Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid lärarut-

bildningen vid Karlstads universitet och finnas tillgängligt vid universitetets bibliotek. 

 

Har ni några frågor kan ni kontakta mig på: xxx 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Broberg 
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Samtyckesbrev 

 

 Jag tillåter att mitt/mina barn deltar i observationer och att aktiviteter dokumente-

ras    O  

  

 Jag vill inte att mitt/ mina barn deltar i observationer eller att deras aktiviteter do-

kumenteras       O   

 

 Barnet/barnens namn 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Vårdnadshavares underskrift 

……………………………………………………………………………………………....... 

 Ort och datum…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


