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Syftet med studien är att utveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om berättande och det 

lärande som kan ske vid berättande. Undersökningens frågeställningar är:  

Hur beskriver förskollärare att de använder sig av berättande?  

Hur uttrycker sig förskollärare om begreppet berättande? 

Hur uppfattar förskollärare berättandets betydelse för barns lärande?  

Empirin samlades in genom 7 intervjuer. Ett sociokulturellt perspektiv har används för att förstå 

och tolka resultatet.  Resultatet visar på en stor variation av förskollärarnas uppfattningar om vad 

begreppet berättande innebär. De olika uppfattningarna som förskollärarna har påverkar hur 

frekvent de använder sig av berättande i verksamheten. Förskollärarna såg alla stora vinster och 

möjligheter till lärande vid berättande. De vinster som förskollärarna ser är utveckling av språket 

och fantasin samt minnet och förmåga att sitta still och lyssna. De ser också möjligheter till samspel 

under berättarstunderna och möjligheter till vidareutveckling av berättelsen bland annat i lek och 

drama. 
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Spädbarn, liksom berättare, ser på världen med 
förundran och förvåning. De förnimmer hur 
gamla och kloka talesätt samlas runt dem. 

Mellan tidlöshet och tid börjar de fånga upp ord 
och bilder ur en vidsträckt väv av ljud och 

mening. Barnen upptäcker med förtjusning 
denna mantel som, vibrerande av tal, minnen 
och fantasi, omsluter varje människa och de 

insisterar då på att vi hjälper till att svepa den 
om dem, eftersom de känner att bara inom den 

kan de tillfullo växa in i sin egen 
mänsklighet. (Mellon, 2009, s. 13). 
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1 Inledning 

Förskolans verksamhet ska stimulera och utmana barnets utveckling och lärande och vara 

lustfylld. Verksamheten ska sträva efter att varje barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga: att 

lyssna, att reflektera, att öka sitt ordförråd samt utveckla intresse för språk och förståelse för sin 

omvärld (Skolverket, 2010). Det finns få studier om berättande i förskolan vilket motiverar den 

här studien. Barns lust för litteraturen kan väckas genom att bli berättade för (Lindö, 2009). Att 

berätta handlar om att vara i ett sammanhang där du får ta del av egna och andras upplevelser, 

erfarenheter, tankar och känslor (Bruce m.fl., 2014) 

De flesta tycker om att höra berättelser. Sedan urminnes tider har människor berättat för 

varandra, om livet, hjältedåd och livsöden. I mitten av förra seklet fick berättandet en allt mindre 

roll i skolan (Ärnström, 2008). Det ansågs att det var passiverande att berätta, vilket det visat sig 

inte vara. Tvärtom är berättande mer aktiverande än traditionell faktabaserad ämnesindelad 

undervisning. Tankeprocesser startar vid berättande och vid berättelsens slut finns det nästan 

alltid frågor och undringar. Grekiska filosofer kallade detta tillstånd apori, vilket kan liknas vid 

fokuserad förvirring. Berättande är en stark motiverande kraft för en pedagogisk tradition där 

berättaren vill väcka apori och reflektion. De frågor som kommer ur det tillståndet är ett viktigt 

steg mot förståelsekunskaper och mer avancerat tänkande (a.a). 

I berättandet lär sig barn hur språket är uppbyggt, de lär sig nya ord, hur orden låter, de kanske 

inte alltid förstår vad orden betyder men de förstår dem i dess sammanhang (Fast, 2013). Genom 

tiderna har människan försökt att förstå de sammanhang de ingår i och då har berättelser varit till 

stor hjälp. Språket gör oss till människor och barn behöver få så mycket språk i sig som möjligt 

under sin vakna tid, det är nyckeln till framgång (Lindö, 2009). Den språkliga förmåga som 

erövras har stor betydelse för barnets sociala kompetens och kunskapsutveckling (a.a). Med 

berättande menar jag att en saga eller en händelse berättas med få hjälpmedel eller inga alls, gärna 

med något stämningshöjande, exempelvis sagopulver eller en mysig lampa. Att läsa och berätta 

för barnen i förskolan har en stark tradition som är präglad av förskolans historia. Att kunna 

kommunicera med barn och ställa utmanande frågor är viktigt för barns meningsskapande och 

språkutveckling (Doveborg; Pramling ;Pramling Samuelsson, 2013). Är det så att barnen i 

förskolan i dag oftast får berättandet tillgodosett genom böcker med bilder eller via skivor och 

band under vilan ? Vad har hänt med förståelsen för vikten av det samspel samt lärande som sker 

vid berättande ? Enligt Isbell, Sobol, Lindaur och Lowrance (2004) bör lyssnaren vid berättande 

uppmuntras att vara aktiv under berättarstunden genom att ges möjlighet att fylla i ord och ges 

möjlighet att föreslå förändringar i berättelsen. Att berättande är viktigt för lärande är min 
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utgångspunkt och jag vill undersöka hur berättande används i förskolan idag, är det så att 

bokläsning fått en allt större plats i verksamheten. Jag ville också veta mer om hur förskollärare 

uppfattar berättande som metod för lärande. Forskningen har visat att barn som blir berättade för 

ofta känner igen sig i berättelserna och på så sätt får nya erfarenheter (Lindö 2009). Jag vill få 

ökad kunskap om förskollärares inställning till berättande i förskolan. Enligt Bettelheim (1997); 

Cederberg (1996); Fast (2011); Lindhagen (1993) är berättande viktigt för barns utveckling och 

lärande vilket ligger till grund för min undersökning av förskollärares uppfattningar av berättande 

i förskolan. 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en historisk tillbakablick som beskriver berättande genom tiderna. Sedan 

redogörs för det lärande som sker vid berättandet. Avslutningsvis beskrivs berättande i förskolans 

kontext.    

 

Det muntliga berättandet är lika gammalt som människan själv enligt Lindö (2009).  Hon menar 

att människans behov av att berätta berättelser för att söka mening och föra vidare kunskap alltid 

har funnits.  En del av människans natur är förmågan att berätta om det som inte är närvarande. 

Det fascinerar både liten och stor att få sitta tillsammans och lyssna till en röst som för oss ut på 

nya äventyr. Att få höra en vuxen berätta fritt älskas av barn, det fria berättandet bygger på 

samspel mellan lyssnare och berättare (Cederberg, 1996; Lindö, 2009). Under 1800-talets mitt var 

berättandet mycket utbrett i och med att läskunnigheten inte var så hög, men i takt med att 

läskunnigheten ökade i mitten av 1800-talet då den stora folkbildningen skedde så försvann delar 

av berättarkonsten (Lindhagen, 1993). Ong (1991) menar att språkets muntlighet består. Idag 

finns cirka 3000 talade språk och bara 78 av dem har ett skriftspråk. Ursprungligen var inte 

berättelserna och sagorna tänkta för barn utan för vuxna, det var oftast män som berättade för 

män. Berättelserna var ofta otäcka med inslag av grymhet och olycka.  

Den muntliga berättarseden delades in i två grupper, folksägner och folksagor. Folksägen är ofta 

relativt kort, oftast grundad på någon verklig händelse och avser en viss plats, händelse eller 

person. Folksagan är längre och berättades nästan alltid i underhållningssyfte och de som lyssnade 

såg den oftast som påhittad och osannolik. Folksagorna delas in i två grupper. Anekdoter eller 

skämtsagor som oftast berättades i syfte att roa eller undervisa de som lyssnade. Fabler eller 

djursagor var oftast moraliska berättelser där huvudpersonerna var djur, saker eller växter som 

hade mänskliga drag och berättelsen hade en sensmoral. Berättarna hade en otrolig 

memoreringsförmåga, berättandet kunde pågå i flera timmar och förmågan att kunna fängsla 

åhörarna var viktig.  Det var en fördel att kunna flera berättelser, det finns historier om berättare 

som hade flera hundra sagor på sin repertoar (Lindhagen, 1993). Cederberg (1996) beskriver 

berättandet, och dess antika rötter som en viktig del av människans natur. Berättelserna blir ett 

sätt för oss människor att bearbeta och få dela händelser och upplevelser ur våra liv. När något 

berättades första gången, handlade det kanske om att delge något viktigt som hänt eller berätta 

om något man sett, kanske var det något konstigt som skett vilket behövde en förklaring, 

2.1 Berättandets historia 
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Lindhagen (1993). Berättelsen gick sedan vidare bland folk och diktare, den växte, ändrades, 

påverkades av lyssnare på vägen, för att slutligen bli en saga.  

 

De flesta människor har nog en ganska klar bild av vad en berättelse är. Det kan vara att man 

läser en bok, berättar en rolig historia eller så kanske man har haft en bra lärare som kunde 

berätta på ett fängslande sätt. Men hur kan en berättelse definieras? Ärnström (2008) förklarar i 

sin bok, Varför? vad en berättelse är enligt 3 modeller, späckhuggare, problemlösning och skelett. 

Enligt späckhuggarmodellen är en berättelse uppbyggd med följande delar: abstrakt- en kort 

sammanfattning av vad berättelsen handlar om, orientation- orienterar lyssnaren om personer, plats 

och tid, Complication event- historiens problem och händelser, resolution- upplösning av historien, 

coda- berättelsen återgår från berättelsen till samtalet. Den sista delen är den del som kräver mest 

eftertänksamhet. Vad lärde vi oss? Vad vill vi åstadkomma med berättelsen? På detta vis beskriver 

även Fast (2011) en berättelse. 

Problemlösningsmodellens sex steg kan ses som ett recept där ingredienserna gör berättelsen lätt 

att lyssna på. Personer, här beskrivs personernas egenskaper. Platser, platser beskrivs, ju yngre 

lyssnarna är desto viktigare är det att beskriva personer och platser så lyssnarna kan föreställa sig 

och förstå. Problem eller frågor, lyssnaren behöver uppleva och förstå huvudpersonens problem och 

drivkraft. Försök, här får huvudpersonen göra ett eller två misslyckade försök att lösa problemen, 

på så sätt blir berättelsen mer spännande och lärorik. Lösning, här får lyssnaren veta hur det gick, 

slutade berättelsen lyckligt eller inte? Lärdom, berättelsen kan avslutas med orden: Av detta kan 

man lära sig…. (Ärnström, 2008).   

Skelettmodellen används ofta av professionella berättare för att lära sig en berättelse utantill. 

Tanken är att berättaren först rensar bort detaljer och bilder ur berättelsen så att bara skelettet är 

kvar. Berättaren ger sedan skelettet kött och blod genom sin egen fantasi för att slutligen ge 

berättelsen en ny form. Genom att göra berättelsen till sin egen blir den lättare att komma ihåg 

(Ärnström, 2008). Hur en berättelse definieras i litteraturen handlar om uppbyggnaden av en 

berättelse, det handlar inte om hur den ska berättas eller vad den ska handla om. Berättande kan 

se ut på många olika sätt, det är en stund där vi samspelar, kommunicerar, utvecklar språket, övar 

minnet och lär oss (Björklund, 2008; Isbell m.fl., 2004; Ong, 1991). Berättandet formar oss 

människor och den värld vi lever i. Berättandet förenar oss med varandra, hjälper oss att skapa 

oss egna identiteter ( Bruce m.fl., 2014). 

2.2 Vad är en berättelse
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Fabler har genom tiderna används för att föra fram tidens idéer (Lindhagen, 1993). Fablerna 

användes i pedagogiskt syfte vid barns uppfostran och vid undervisning. Folksagorna dök 

emellanåt upp i barnlitteraturen och var då ofta omarbetade till moralpedagogiska sagor. Under 

en period på i början av 1900-talet i Europa diskuterades dock lämpligheten av att berätta sagor 

för barn, det ansågs inte bra för barns uppfostran och utveckling att få höra sagor. Sagor låter 

barnen fantisera om livet och den mänskliga naturen (Bettelheim, 1979). Sagan stämmer väl 

överens med barnens sätt att uppleva världen, därför är sagan övertygande för dem. För att förstå 

andra behöver barnen förstå sig själv, sagan bidrar till förståelse genom att barnen får uppleva 

olika problematiseringar. I nästan alla sagor finns en kamp mellan det onda och det goda som 

skapar moraliska problem och en kamp krävs för att problemen ska kunna lösas. Barnen 

identifierar sig med hjälten i sagan samt de strider hjälten utkämpar, vilka inplanterar moral i 

barnasinnet. Enligt Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) är det en central 

uppgift för förskolläraren att på olika sätt få barns att uttrycka sina tankar och funderingar om 

sagan. En av vinsterna är att tydliggöra mångfalden i barns olika sätt att tänka. När barn förstår 

att det finns många olika sätt att begripa världen berikar det kreativiteten och nya tankar och idéer 

uppstår. Lindhagen (1993) skriver om utvecklingspsykologen Charlotte Bühlers arbete, vilket fick 

mycket stor betydelse för den tidens pedagoger. Bühler menade att sagan fascinerar barn för att 

den liknar världen så som barn ser den ifrån deras kognitiva utvecklingsnivå. Bühler menade att 

det var viktigt att läsa för små barn. Vidare skriver Lindhagen om den kritik mot detta som kom 

från förskolepedagogen Lucy Sprauge Mitchell, som menade att berättelser och sagor skulle vara 

verklighetsförankrade om de skulle berättas för små barn. Även Olofsson (2015) skriver om 

sagans potential för barns kognitiva växande. Språkutvecklingen är självklar, många sagor 

innehåller rim och ramsor och lek med ord och uttryck, vilket stimulerar barns språkutveckling.  

Barn som får höra många berättelser få mycket att fundera och prata om. Genom berättelsen blir 

världen större och samtalsämnena rikare och fler. På så sätt gynnas utvecklingen av ett nyanserat 

talspråk, där barnen stärker sin berättartalang. De utvecklar sin förmåga att kommunicera, 

uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera när de har något att prata om och någon som 

lyssnar (a.a.). Enligt Egan (2005) hade berättelser två viktiga egenskaper. För det första var 

berättelsen ett effektivt sätt för att minnas, viktiga kunskaper blev lättare att komma ihåg om de 

ingick i en berättelse. För det andra kunde berättelsen hjälpa lyssnaren att först hur det var 

lämpligt att uppföra sig i olika situationer samt om vad som var lämpligt och olämpligt att säga, 

berättelsen kunde fungera som en social karta. Enligt Bettelheim (1979) funderar barn över frågor 

2.3 Berättande och lärande 
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så som, Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad är livets mening? Berättelserna kommer med svar 

som barnen inte har lagt märke till innan de kommit i kontakt med berättelserna.  

Under 60- och 70-talet var det vardagsnära berättelser som var i fokus för barn (Lindhagen, 

1993). Folksagorna bannlystes och allt som berättades skulle vara realistiskt. Men redan på sena 

70-talet svängde trenden och ett intresse för sagan fanns åter och än i dag är sagan populär. 

Under 80-talet växte en syn på barn fram där deras kognitiva förmåga inte ansågs som främsta 

resursen för att lära. Pedagogiken skulle vara mera praktisk och utgå från känslor istället för 

intellektet. Förändringen gjorde att pedagogen var tvungen att vara mer äkta för barnet och ha 

större insikt om sig själv och om hur hon påverkar barnet. Pedagogens betydelse för barnets 

inlärningsprocess blev på så sätt tydlig för pedagogen (a.a). I Afrika och Grekland kan man enligt 

Ärnström (2008) stöta på begreppet apori, vilket kan översättas som kunskapsgirig eller inte veta 

vilket väg som ska tas. Efter att ha lyssnat till en berättelse hamnar lyssnaren ofta i detta tillstånd 

och förhoppningsvis uppstår då frågor. I berättande undervisning ligger det viktigaste 

kunskapsarbetet i att, ställa givande frågor, kombinera och foga ihop lärdomar samt att 

kommunicera sina slutsatser (Björklund, 2008; Ärnström, 2008). Berättelser kan användas i olika 

lärprocesser: 

Som illustrationer – likt en bild kan berättelser hjälpa elever att se sammanhang och få 

förståelsekunskaper. 

Spikar – berättelser stöder minnet, lyssnaren får något att hänga upp kunskaperna på. 

Frågor – intresse, motivation och frågor väcks av berättelser, vilket kan vara användbart på 

många olika sätt (a.a.). 

Egan (2005) menar att berättelser inte har samma betydelse i moderna skriftkulturer, men de har 

fortfarande en viktig roll i våra liv. Vi fortsätter att berätta historier för barnen för att forma deras 

beteende. En god berättare bemästrar konsten att leka med lyssnarens känsloreaktioner på 

händelser, och kan ge historien oväntade vändningar. En person som inledningsvis framställs 

som sympatisk i berättelsen kan genom olika vändningar komma att ändra skepnad. Lyssnaren 

vet att berättelsen nått slutet när lyssnaren vet hur han ska känna inför de händelser som bildar 

slutet. Enligt Ärnström (2008) finns det svårigheter i berättande undervisning när det gäller att få 

ihop lärprocessen vid slutat av arbetet, den svårigheten delas med temaarbete, forskning och 

problembaserat lärande. Utvecklingen går hela tiden framåt och nya vinklar prövas, exempelvis 

möjligheten att låta berättelser bygga vidare på varandra. En förutsättning för det borde vara att 
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metodiskt granska vad berättelsen gav och bygga vidare med nästa berättelse. Pedagogiska 

möjligheter för barnen att se samband, likheter och skillnader mellan berättelserna öppnas då 

(Björklund, 2008; Ärnström, 2008).  

En fördel för barn som vill läsa vid tidig ålder är att ha vuxna omkring sig som gärna berättar, 

som är villiga att dela sina berättelser om livet (Mellon, 2009). För att inspirera barn att ha ett gott 

förhållande till böcker under resten av livet är det fördelaktigt om de får lyssna till egna 

erfarenheter och vuxnas erfarenheter, (a.a.). En metafor som enligt Pramling och Pramling 

Samuelsson (2010) används inom sociokulturell teori är appropriering, vilket innebär att kulturella 

redskap tillägnas. När individen använder dessa kulturella redskap visar sig approprieringen av 

redskapet. Kulturella redskap kan vara både materiella och språkliga. Redskapen gör det möjligt 

att klara saker som individen inte skulle kunna utan dessa redskap. Berättelser är ett 

kommunikativt redskap. Skriftspråket kan vara både ett materiellt redskap, exempelvis när vi 

skriver på ett papper och ett kommunikativt redskap, när vi kommunicerar med varandra. När 

barn approprierar det kommunikativa redskapet berättande så kan de använda det för att få nya 

erfarenheter och lärdomar. Enligt Lindö (2009) är det viktigt för barn att känna igen sig i 

berättelsen och på så sätt få nya erfarenheter vilka väcker barnens lust för litteraturen. Andra 

fördelar med berättande är att ögonkontakt med barnen kan skapas under berättandet i mycket 

större utsträckning än om du läser en bok (Björklund, 2008; Fast, 2011; Lindö, 2009; Ärnström, 

2008). Berättaren är heller inte lika bunden utan kan improvisera och anpassa berättelsen efter 

barnen. En berättelse kan te sig olika varje gång den berättas vilket beror på att varje 

berättarsituation är unik och berättarstunden sker i ett dynamiskt möte mellan berättare och 

lyssnare (Lindö 2009).  

Pramling och Pramling Samuelsson (2010) menar att kunskap kan ses som en social företeelse, 

där kunskap skapas i kommunikativa sammanhang när vi deltagit i gemensamma aktiviteter. 

Därför är det av stor vikt att barn får tillgång till erfarenhet av olika kommunikativa utmaningar 

samt att de får hjälp att ta sig an utmaningen och appropriera kommunikativa redskap. Berättande 

lärprocesser i undervisningen bygger på faktakunskaper i bitform som skapar sammanhang och 

frågor (Ärnström, 2008). Han menar att lärprocessen kan liknas vid en spiralrörelse eller en cirkel 

som pendlar mellan att försöka förstå helheten och delarna. I humanvetenskaplig forskning kallas 

den för hermeneutiska cirkeln, där delar och helheten i texter tolkas. Ju mer man förstår av 

delarna desto större förståelse för helheten får man. Många pedagoger arbetar mer eller mindre 

metodiskt på liknande sätt. Det är mindre vanligt att skolundervisningen systematiskt utnyttjar 

det som får pendeln att röra sig, vilket är elevernas frågor.  
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Den litteratur som jag tagit del av under den här studien kan delas i två grupper. En grupp består 

av studier av muntligt berättande och sagoberättande och dess påverkan på små barns 

språkutveckling. Den andra gruppen litteratur bygger inte på vetenskapliga studier utan kan 

snarare liknas vid handböcker eller inspirationsböcker om berättande. Det finns en del forskning 

om muntligt berättande, men läsning har fått större uppmärksamhet i forskningssammanhang.  

”While there have been many studies of reading to young children, storytellning 

has received little reserch attention” (Isbell, m.fl. 2004. s.158). 

Även Björklund (2008) skriver om att det endast finns ett fåtal dokumenterade studier om yngre 

barn och berättande. Ur gruppen av studier av muntligt berättande finns Egan (2005) som belyser 

vikten av att pedagogen hjälper barnen att se lärandet som meningsfullt, det räcker inte med att 

bara förmedla kunskap. Han menar att all undervisning bör hitta en väg att stimulera fantasin, 

berättandet är det primära redskapet för att stimulera just fantasin. Ur den andra gruppen som 

inte bygger på vetenskapliga studier finns Ärnström (2008), han beskriver i sin bok varför? ett 

berättarprojekt på en skola och ger råd och inspiration om berättande. Även  Bettelheim (2007) 

som var barnpsykolog och författare skriver om berättelsernas påverkan på barnet. Litteraturen 

ur båda grupperna ger tillsammans en bra bild om berättande och lärande.  

2004 genomfördes en studie under 12 veckor i Tennessee, där 38 barn i åldern tre-fyra år deltog. 

Halva gruppen fick 24 sagor muntligt berättade för dem och den andra gruppen fick samma 24 

sagor lästa för dem ur en bok. Resultatet visade på lärande för båda grupperna, vilket lärande som 

skedde skilde sig dock för grupperna. De barn som fick sagan läst för sig ökade komplexiteten i 

språket medan de som fick sagan berättad för sig ökade sin förståelse för sagan i högre grad. 

Resultatet ur studien visar vidare att muntligt berättande passar mycket bra som 

undervisningsmetod för förskolebarn, den ger dem möjlighet att forma sina erfarenheter till en 

helhet som de kan förstå (Isbell m.fl. 2004).  

 

 

Det finns en hel del internationell forskning om förskolan och dess kvalitet. The Effective 

Provision of Preschool Education (EPPE) är en longitudell studie, den största studien som 

genomförts i Europa inom ett språkligt område. I studien följde forskarna 300 barn i åldern tre-

sju år, de ville undersöka förskoleverksamhetens inverkan på barns lärande och utveckling. 

Förskolans inverkan på barnen då det gäller kunskap, färdigheter och social kompetens 

2.4 Berättande i förskolan
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studerades (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj- Blatchford & Taggart, 2004). Resultatet av studien 

visade att förskolor med högutbildade pedagoger och en verksamhet som präglades av en 

kombination av pedagogisk verksamhet och omsorg, var de förskolor som höll högst kvalitet, 

dessa förskolor liknar de svenska förskolorna. Det var inte för så många år sedan som 

förskollärare inte tillät små barn att leka med språket, men nuförtiden förstår man att det bara kan 

komma gott ur att låta barnen göra detta, menar Whitehead (1990), hon har ägnat många år åt att 

studera barns tidiga språkutveckling. Genom att låta barnen leka med språket öppnas nya vägar 

till tidig språkutveckling. Fokus har riktats mot barnens utveckling, tänkande och utforskande av 

sin värld. I Scheridan, Samuelsson, Johanssons, (2008) studie om barns tidiga lärande, en 

tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för lärande, ser de ett samband mellan förskolor med 

högutbildad personal och hög kvalitet i verksamheten. I de förskolor med hög kvalitet finns stort 

utrymme för lekar och aktiviteter där barnen behöver tänka, reflektera, uppmärksamma samband 

och lösa problem. I många av studiens förskolor finns så kallade sagolådor, som innehåller 

material och figurer för att illustrera sagor. Hur dessa sagolådor används i förskolor med hög 

respektive låg kvalitet är intressant. I förskolorna med låg kvalitet förvaras sagolådorna så de är 

oåtkomliga för barnen och de används nästan bara av pedagogerna. När sagorna berättas är det 

pedagogen som pratar och barnen lyssnar och svarar på eventuella frågor från pedagogen. Brist 

på kommunikation, torftighet i kommunikationen, liten tillgång till språkutvecklande material är 

framträdande för förskolorna med låg kvalitet. I förskolor med hög kvalitet är sagolådorna 

placerade så de är tillgängliga för barnen. Barnen hämtar lådorna och kan berätta sagorna med 

hjälp av figurerna och materialet i lådorna. Pedagogerna sitter ofta tillsammans med barnen och 

samtalar och fantiserar, på så sätt ges barnen möjlighet att utveckla språk, fantasi, kreativitet, de 

ges också möjlighet att samspela med pedagogen.  

Lindö (2009) har gjort liknande upptäckter om vikten av samspel, fantasi och språkutveckling i 

förskolan. Hon belyser även vikten av att literacyutvecklingen sker tidigt och menar att den är 

otroligt viktig för barns skolframgång. Det är betydelsefullt att barn så tidigt som möjligt får bli 

bekant med olika former av texter via exempelvis berättande eller högläsning. Barnen kan då i 

samspel med vuxna lära sig att föreställa sig, frigöra sig från nuet och lära sig att föra hypotetiska 

resonemang. Hon anser att innan barn knäcker skriftspråkskoden så kan de få stifta bekantskap 

med olika kommunikativa genrer så som att beskriva, berätta, argumentera, förklara, ta ställning 

och instruera. I skolverkets allmänna råd (2013) konstateras att den pedagogiska verksamheten 

ska anpassas till alla barn och främja leken och det lustfyllda lärandet. Pedagogerna ska kunna 

samspela och kommunicera med barnen och stimulera och utmana dem i deras utveckling och 
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lärande. Lyssnandets kraft kan väckas hos barn och utvecklas så att den sträcker sig ända till de 

uråldriga berättande delar av oss som är inriktade på stämningar, människor och språk (Mellon, 

2009). Barn tycker om upprepningar och ord som slingrar fram sakta. När barn hör vuxna berätta 

om barnets känslor, vad de åstadkommit, om deras upptäckter, väver barnet av sina erfarenheter 

ett rede av förståelse. Förskolan är en kollektiv miljö som stimulerar till berättande, vilket gynnar 

lärandet (Bruce m.fl, 2014)  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2000) att människor intresserar sig för hur individer 

och grupper tillägnar sig kunskap, samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus i ett sådant 

perspektiv. Man kan inte undgå att lära sig, vi tar med oss erfarenheter från sociala situationer och 

använder dessa i framtiden, i min studie ser jag på förskolan som en social miljö. I förskolan 

vistas många barn och vuxna och stort utrymme ges till interaktion och socialt samspel. Vygotskij 

menar att barn lär i sociala sammanhang, han var intresserad av barnets potential samt vad barnet 

kunde åstadkomma under ledning av en vuxen eller någon äldre kamrat (Phillps & Soltis, 2004). 

Perspektivet kan hjälpa mig att förstå hur barns lärande gynnas eller missgynnas av att barnen blir 

berättade för, i och med att sociokulturellt perspektiv menar att barn lär i samspel med andra. 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet redogörs för begreppen samspel, språk, 

mediering och appropriering. Slutligen sammanfattas den teoretiska utgångspunkten.  

 

Lärande sker i samspelmed andra, vilket är en central utgångspunkt i sociokulturell teori. Lärande 

är en social och kommunikativ process, vi kan inte undgå att lära oss, det är ett resultat av all 

mänsklig aktivitet (Säljö, 2000). Vygoskij (2010) menar att det är viktigt att ta reda på så mycket 

som möjligt om de barn som ingår i gruppen, att känna till barnets erfarenhetsvärld är centralt. 

Att knyta an till barnets tidigare erfarenheter är viktigt för att barnet ska komma vidare i sitt 

tänkande. Den inhämtade kunskapen kan sedan användas för att försöka förstå vad barnet 

försöker säga, göra eller förstå. Att uppmuntra barnen att sätta ord på sina funderingar, få dem att 

berätta och ställa frågor leder barnet framåt i sitt lärande (a.a). Genom att använda språket kan 

barnen dela sina erfarenheter med andra, men det krävs att samspel finns mellan barnen eller 

barn och vuxen, (Säljö, 2010; Phillips & Soltis, 2004). Ur ett sociokulturellt perspektiv är det 

således centralt att samspel uppstår under berättarsituationerna, i och med att utveckling och 

lärande inte sker av sig själv, utan genom samspel. Enligt Säljö (2010) är det inte främst genom 

undervisning som lärande sker, det sker som en konsekvens av att delta i aktiviteter. Förskolan 

ser jag som en kontext, där barnen kan mötas, samspela och lära sig att försöka göra världen 

begriplig 

 

Forskningen är enig om att språklig stimulans är viktig för barn. Det är i det språkliga samspelet 

som språket utvecklas bäst. Förskolans viktigaste uppgift är enligt Lindö (2009) att utveckla barns 

språk. Genom att omges av språket så lär sig barnet, barn behöver bada i språk, det vill säga bli 

3.1 Samspel

3.2 Språk
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lyssnad på, bli uppmuntrad, få möjlighet att ställa frågor och ges möjlighet att leka med språket på 

olika sätt genom sång, bilder, berättande och drama (a.a.). Språket utvecklar barns relationer, 

tänkande och kreativitet. Vygotskij menar att barn från födseln använder sig av språket för att 

kommunicera med omvärlden. Vidare menar han att språk och tänkande är beroende av 

varandra. Det är således viktigt att vuxna tänker mycket på språket i interaktionen med barn, ska 

tänkandet utvecklas behöver språket utvecklas.  Vygotskij var mycket intresserad av samspelet 

mellan vuxnas och barns språk. Han menade att barns utveckling tar sin utgångspunkt i samspelet 

med omvärlden om man ser det ur ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 2010). Barn lär sig på 

många olika sätt, genom att titta på andra och sedan själva pröva, genom att lyssna till någon eller 

att läsa om något. För att skapa mening och utveckla förståelse för något behövs verktyg så som 

kommunikation och interaktion, på så sätt kan förskollärare se hur barn tänker om något och då 

bidra till att utmana och utveckla barns tankar och idéer. Det krävs en skicklig förskollärare för 

att få syn på barnens meningsskapande och för att få barnen att uttrycka sig och utveckla sina 

språkliga förmågor, förskolläraren bör också ha förmåga att tala med barn och ställa utmanande 

frågor (Doverborg; Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). 

 

Begreppet mediering är en viktig byggsten i sociokulturell ansats (Wertsch, 1998; Polman, 2006). 

Mediering är processen, genom vilken olika verktyg förenas på ett fundamentalt sätt och formar 

mänsklig handling. För att kunna förklara dessa processer behöver man gå utanför individen (a.a). 

När barn tillägnar och använder sig av kulturella redskap sker en utveckling av mentala 

funktioner, utvecklingen sker utifrån och in och kräver mentala handlingar (Smidt, 2010). 

Kulturella redskap är de föremål, tecken och system som utvecklats i samhällen genom tiderna, 

de består av språk, symboler, kost och musik bland annat, barn behöver få tillgång till redskapen 

för att för stå sin omvärld (a.a.). Språket är det kulturella redskap som vi skapat för att kunna 

förstå varandra och informationsöverföringen är den medierande handlingen (Wertsch, 1998). 

Vårt tänkande och våra föreställningar växer fram med hjälp av mediering, vi blir den som 

handlar genom att vi använder olika redskap i olika kontexter. Mellan människan och världen 

finns medierande verktyg som hjälper oss att tänka, lösa problem och minnas (Säljö, 2000). 

Mediering utspelar sig mellan den lärande och det begrepp som ska läras och underlättar 

inlärningen (Smidt, 2010). Talspråket var länge det dominerande kulturella redskapet för att lära, 

vilket ändrades då skriftspråket kom. Skriftspråkskulturen kan enligt Säljö, (2000) ses som den 

mest omvälvande förändringen i människans sätt att återskapa och utveckla färdigheter, insikter 

och kunskaper. När skriften blir vårt dominerande medierande redskap, förändras våra 

3.3 Mediering
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föreställningar och attityder till kunskap. Med medierande redskap menas de redskap som 

människan använder sig av, både fysiska och intellektuella för att tolka och förstå omvärlden.  

 

Våra tankeprocesser kommer i kontakt med omvärlden via olika redskap, vilka också kallas 

artefakter. Dessa artefakter är avgörande för hur vi förstår, uppfattar och tänker om vår värld. 

Redskapen blir approprierade, vilket leder till att de utgör en automatiserad del av vår vardag. Vi 

är inte längre medvetna om att vi använder artefakterna förrän dessa av någon anledning ändras, 

inte förrän då kan vi inse vårt beroende av dessa artefakter (Hunddeide, 2003). Vid användandet 

av artefakter kan approprieringen ses som en gradvis process under vilken individen bekantar sig 

med och lär sig använda olika redskap i varierade verksamheter. Individen skaffar sig succesivt 

större erfarenheter av hur redskapen kan användas på produktiva sätt (Säljö, 2000). Det är 

skillnad mellan att behärska ett kulturellt verktyg och att veta hur man ska använda det, det vill 

säga appropriera de kulturella verktygen (Polman, 2006). Även om en person har läst om hur det 

att köra en bil så behöver personen praktisk erfarenhet innan personen kan köra bil. Vygotskij 

ansåg att det var förödande för barn som fick lära sig om olika verktyg, exempelvis energi, social 

klass eller kapitalism, utan någon erfarenhet av sammanhanget som verktygen ska ingå i. Till 

skillnad från bekanta verktyg som barnen vet hur de ska använda är dessa inte enkla att lära 

genom att bara läsa om dem. Trots detta är det oftast så det går till i dagens skolor (Philips & 

Soltis, 2004; Wertsch, 1998). Tv, dataspel och mobiltelefoner är nuförtiden naturliga artefakter i 

barns vardag och det är självklart att det påverkar barnen (Hundiede, 2003). Säljö (2000), skriver 

om dialogen Faidos, där Sokrates beklagar sig över att ungdomarna inte längre lär sig utantill 

sedan skriftspråket kom till. Sokrates menar att tankeförmågan är som en muskel som måste 

tränas för att kunna fungera och han anser inte att skriften bidrar till att öva minnet. Det här kan 

liknas vid dagens resonemang om att miniräknaren kan vara ett hot mot kunskaper i matematik, 

(a.a.).  

 

Vygotskijs idéer om lärande står som grund för det sociokulturella perspektivets idéer om lärande 

och tänkande. Man kan enligt (Säljö, 2000) inte undgå att lära, lärandet blir ett rimligt resultat av 

all mänsklig verksamhet. Lärandet är det som vi människor tar med oss från olika sociala 

situationer och använder oss av i framtiden. Med hjälp av förskollärares beskrivningar av 

berättarstunder i förskolan vill jag studera hur de uppfattar dessa stunder. Kan berättarstunden 

vara en kontext för barns lärande. Upplever förskollärarna att tillfällen för samspel och 

3.4 Appropriering

3.5 Sammanfattning
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interaktion ges vid berättarstunder. Genom att använda det sociokulturella perspektivet, betonas 

att lärande sker genom interaktion med andra, där barnen behöver erbjudas variation och en 

mängd upplevelser och utmaningar. 
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4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver berättande som redskap för barns 

lärande. 

Frågeställningar 

Hur beskriver förskollärare att de använder sig av berättande? 

Hur uttrycker sig förskollärare om begreppet berättande? 

Hur uppfattar förskollärare berättandets betydelse för barns lärande?  
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5 Metod 

I det här avsnittet beskrivs valet av metod för studien med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet. En redogörelse för alla delar i genomförandet av studien görs. Inledningsvis 

redogörs för urvalet av förskolor, förskollärare och intervjuer. Etiska överväganden och studiens 

tillförlitlighet redogörs för sedan. Avslutningsvis beskrivs analysen av det empiriska materialet. 

Metodens utgångspunkt berördes av det sätt lärande betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Säljö (2000) menar att språket ses som ett verktyg för att dela upplevelser och erfarenheter med 

varandra, genom kommunikation skapas förståelse och insikt. I min studie använde jag mig av 

sociokulturell teori för att förstå resultatet. Studiens fokus låg på förskollärarnas beskrivningar av 

hur de använder sig av berättande i sitt arbete. Studien fokuserade vidare på hur förskollärare 

uttrycker sig om betydelsen av det lärande som sker vid berättande. Deras uttalanden om 

berättande kunde sedan bli en grund i analysen och tolkningen av forskningsfrågorna. Min studie 

var kvalitativ vilket innebar att jag genom intervjuer med förskollärare samlade empiri som 

användes för att försöka besvara mina forskningsfrågor. Enligt Kvale och Brinkman (2009) görs 

det inom forskningen skillnad på kvantitativa och kvalitativa studier, vidare menar de att 

kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg och vilket verktyg som ska väljas beror på vilka 

forskningsfrågor som ska besvaras.   

 

Jag valde att genomföra mina intervjuer på två olika förskolor, båda förskolorna låg i samma 

kommun. Förfrågan om att delta i intervjuerna gavs till alla förskollärare på dessa förskolor. De 

förskollärare som hade möjlighet och ville delta valdes ut. Urvalet av förskolor och förskollärare 

har skett genom bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2001) innebär att intervjuer görs med 

personer som för tillfället finns tillgängliga. På förskolorna arbetade 18 förskollärare, 

förskollärarna tillfrågades via mail om de ville delta i undersökningen, intervjuguiden bifogades i 

mailet. Sju förskollärare ville delta i undersökningen, tre förskollärare arbetade på den ena 

förskolan och fyra på den andra. Förskollärarnas bakgrund i yrket varierade, någon hade bara 

arbetat några år medan andra hade lång erfarenhet av yrket. Antalet arbetsplatser som de arbetat 

på varierade. Några av förskollärarna hade endast arbetat på ett fåtal förskolor och de förskolorna 

låg i samma kommun. Andra förskollärare hade arbetat på många olika arbetsplatser, dessa 

arbetsplatser hade ganska stor geografisk spridning. Enligt Nyberg och Tidström, (2012) bör 

antalet respondenter väljas så att man får tillräckligt med information för att kunna dra 

tillförlitliga slutsatser.    

5.1 Urval 
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Inledningsvis kontaktade jag alla förskollärare vid de två förskolorna som jag valt ut via mail, där 

jag informerade om studien och bifogade intervjuguiden och ett informationsbrev om etiska 

överväganden enligt vetenskapsrådet. Sedan bokade jag tid med de förskollärare som ville delta. 

Provintervju genomfördes för att jag skulle få en uppfattning av hur frågorna i intervjuguiden 

fungerade. Efter provintervjun ändrade jag ordningen på frågorna och la till en fråga i 

intervjuguiden. Intervjuer är en användbar metod i kvalitativ forskning, stort utrymme för 

flexibilitet ryms i dessa enligt Bryman ( 2011). Intresset riktas mot den intervjuades ståndpunkter i 

kvalitativa intervjuer, det är även önskvärt att intervjun rör sig i olika riktningar, vilket ger 

kunskap om vad den intervjuade upplever vara viktigt och relevant. I kvalitativa intervjuer vill 

forskaren ha detaljerade svar medan kvantitativa intervjuer strävar efter snabba svar som kan 

kodas och kategoriseras (a.a.). Förskollärare intervjuades enskilt vid ett tillfälle. En 

semistrukturerad intervju användes. Jag utgick från en intervjuguide med några kärnfrågor som 

kunde följas upp med följdfrågor och förtydligande frågor. Enligt Bjørndal (2011) blir intervjun 

mer strukturerad och utrymme för flexibilitet ryms om en intervjuguide används. Intervjuerna 

ljudinspelades för att sedan transkriberas och analyseras. Förskolorna där intervjuerna 

genomfördes hade samtalsrum, vilka bokades så vi kunde samtala ostört. Jag använde mig av 

inspelningsfunktionen i min smartphone samt papper och penna för att kunna anteckna och gå 

tillbaka och ställa eventuella följd och uppföljningsfrågor. Varje intervju varade i ungefär 45 

minuter. Efter varje intervju skrev jag ner små anteckningar för att komma ihåg 

intervjusituationen. Alla inspelningar kodades för att garantera anonymiteten för förskollärarna. 

Intervjuerna gavs olika färg vid kodningen vilket var till god hjälp när jag skulle analysera 

innehållet.  

Enligt Kvale och Brinkman (2009) finns det kritik mot kvalitativa forskningsintervjuer som kan 

ses som typiska och som bör beaktas. Kritiken handlar bland annat om att kvalitativa intervjuer 

inte är vetenskapliga, objektiva, hypotesprövande, trovärdiga eller tillförlitliga. Författaren menar 

vidare att några av invändningarna rör saknad av förståelse för samtal som forskningsmetod, 

andra invändningar rör inneboende problem i intervjuforskningen. Enligt Bjørndal (2011) har 

intervjuer som vetenskaplig metod fått status på senare år, en bidragande orsak är utvecklingen av 

digital teknik. Intervjuerna kan spelas in på olika sätt och ses eller lyssnas på flera gånger, vilket 

gör att eventuella missförstånd kan upptäckas. Samtalet är en bra metod för att få insikt i andras 

upplevelser och tankar samt för att få förståelse för den intervjuades perspektiv. För 

halvstrukturerade intervjuer innehåller intervjuguiden en översikt av ämnen och förslag till frågor. 

5.2 Genomförande 
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Frågorna bör bidra till kunskapsproduktion och skapa en god intervjuinteraktion enligt Kvale och 

Brinkman (2009). Forskningsfrågorna formuleras oftast i ett teoretiskt språk medan 

intervjufrågorna formuleras i vardagsspråk. Mina intervjufrågorfrågor formulerades i 

vardagsspråk för att skapa möjligheter för en så god intervjuinteraktion som möjligt .     

 

Utgångspunkten för studien är ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Nyberg och Tidström (2012) 

är det en bra utgångspunkt för att djupgående data kan insamlas, nackdelen är att det är 

tidskrävande. I analysen av texterna lästes alla texterna och tolkades i sin helhet flera gånger. När 

jag läste de transkriberade texterna utifrån mina frågeställningar synliggjordes informanternas 

beskrivningar av berättande och beskrivningar av det lärande de såg med olika ord, meningar och 

påståenden. Jag skrev ner mina tolkningar för att senare använda dem när jag läste delarna av 

texterna. Jag ställde textdelarna i relation till helheten och försökte förstå innehållet. För att 

resultatet ska bli rimligt bör flera textdelar stödja tolkningen av helheten (Fejes & Thornberg, 

2012). När jag analyserade delarna gjorde jag det på två olika sätt. Först ringade jag in olika ord 

och fraser som återkom och strök under ord och meningar som jag tyckte hörde ihop, sedan 

sorterade jag dessa och försökte hitta kategorier. Efter det klippte jag ut olika delar i de utskriva 

texterna och grupperade och sorterade för att hitta kategorier. Jag jämförde sedan det jag kommit 

fram till på de olika sätten för att försöka hitta en röd tråd. Jag tog mina ord och fraser från mitt 

första sätt att analysera texterna och försökte hitta något samband med de urklippta delarna från 

texterna. Vissa fraser och ord sorterade jag om och vissa textdelar fick en ny innebörd och 

sorterades om när de sattes i relation till vissa fraser och ord. Tolkningens syfte är att öka 

förståelse och visa på mönster i upplevelserna. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) och Wallén 

(1996) är de data vi ser alltid tolkade, vi lägger alltid in perspektiv i det vi ser. Det innebär att jag 

analyserat och tolkat mina intervjuer utifrån min erfarenhet och min egen förståelse som 

förskollärare. Forskaren behöver därför ha goda argument för hur innehållet tolkats och 

synliggöra analysprocessen (Fejes & Thornberg, 2012).  

På min arbetsplats var vi tre förskollärare som arbetade med våra studier samtidigt. Vi bildade ett 

team för att få möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans. Forskningsteamet hjälpte mig 

att analysera texterna, för att öka validiteten i studien. Andra vinster med att involvera andra i 

analysen är enligt Bjørndal (2011) att reflektionerna blir mer djupgående, tolkningarna fler och 

konstruktiv kritik kan framträda. Vid bearbetning av intervjuerna krävs ett samspel mellan 

forskaren och texterna, processen har sin utgångspunkt i forskarens förståelse och de teoretiska 

5.3 Analys 
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ramarna. Tolkande undersökningar har som mål att beskriva systematiskt de innebörder i 

upplevelser eller sammanhang som ligger bakom det direkt observerbara (Wallén, 1996). 

 

Jag har inför studien sökt kunskap om etiskt förhållningsätt genom litteraturen och via 

vetenskapsrådets hemsida. Vetenskapsrådets (2002) hemsida anges regler gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa regler 

finns med i informationsbrevet (se bilaga) till förskollärarna som medverkade i intervjuerna. 

Respondenterna har informerats om deras uppgift i studien samt om vad materialet ska användas 

till och de deltog frivilligt i intervjun vilket gör att informationskravet uppfylls. Genom att jag fått 

respondenternas samtycke till att delta i studien så är samtyckeskravet uppfyllt. Förskollärarna 

som deltog i studien avidentifierades och ljudinspelningarna förvarades så att ingen obehörig 

kunde få tag på dem och på så sätt uppfylldes konfidentialitetskravet. Då intervjumaterialet bara 

skulle användas till denna studie så säkerställdes nyttjandekravet. Enligt Kvale och Brinkman, 

(2009) utgör samspelet mellan intervjuaren och respondenten en situation som kan vara full av 

etiska problem och etiska frågor ska genomsyra studiens alla stadier. Intervjupersonernas 

konfidentialitet skyddas genom att inga data som identifierar dem avslöjas, (Kvale & Brinkman, 

2009). Intervjupersonernas integritet är viktigt att skydda trots att det finns en konflikt mellan 

kravet på konfidentialitet och forskningens grundläggande principer när det gäller andra forskares 

möjlighet att granska och upprepa studien (a.a.) När den här studien är färdig så kommer jag 

enligt överenskommelse att ge studien till de förskollärare som deltagit, enligt deras önskemål.   

 

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier enligt Bryman (2011), dessa delkriterier är: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Det kan finnas 

flera tänkbara beskrivningar av en social verklighet, i och med det så är det trovärdigheten i 

beskrivningen som forskaren gör som avgör hur trovärdig studien blir. För att skapa trovärdighet 

bör forskaren utföra studien enligt de regler som finns samt redogöra för resultaten för 

respondenterna så de kan bekräfta att forskaren har uppfattat svaren rätt. Överförbarheten 

avgörs av hur rikliga beskrivningar forskaren gör av resultaten, andra personer kan då bedöma 

hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. För att studien ska vara pålitlig krävs att alla 

faser i forskningsprocessen redogörs för och beskrivs i studien. För att kunna styrka och 

konfirmera resultaten måste forskaren försöka säkerställa att han eller hon agerat i god tro, vilket 

betyder att forskaren inte låtit värderingar eller teoretiskt inriktning påverka genomförandet av 

5.4 Etik 

5.5 Tillförlitlighet
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och slutsatserna från undersökningen (a.a.). I min studie har jag redogjort för metodval, urval, 

genomförande, etiskt förhållningssätt samt tillvägagångssätt vid analys av empiriskt material. På så 

sätt redogörs för forskningsprocessen vilket försäkrar studiens noggrannhet. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) utgörs en stor del av validiteten i en studie av forskarens 

hantverksskicklighet samt förmågan att validera inte bara slutprodukten utan hela studien under 

hela forskningsprocessen. Vidare bör forskaren kunna ersätta sökandet efter fullständig säker 

kunskap med en föreställning om försvarbara kunskapsanspråk. I min studie handlar detta om 

hur väl jag lyckats utföra mina intervjuer för att kunna få fram den information som behövs för 

att kunna svara på forskningsfrågorna. En förutsättning för detta är att det finns respekt och tillit 

mellan mig och respondenterna. I och med att jag redogjorde för hur och till vad 

intervjusamtalen skulle användas samt talade om hur deras anonymitet skulle säkerställas 

uppfylldes det kravet. Jag hade en inställning till respondenternas svar som kunskap inom 

området snarare än absolut sanning, detta kan ses som en svaghet i studien men jag upplever att 

respondenternas svar kan hjälpa mig att svara på forskningsfrågorna ändå. 
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6 Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat, vilket beskrivs under rubrikerna användande av 

berättande i förskolan, förskollärares syn på begreppet berättande och berättandets betydelse för lärande. I 

analysen av de sju intervjuerna framträdde fler underkategorier som delas upp under rubrikerna. 

Under första rubriken presenteras hur förskollärare använder berättande under två 

underkategorier; barnens åder påverkar och är det svårt eller lätt att berätta. Under andra rubriken 

redogörs för tre underkategorier; kunna utantill, vara lärande och dialog. Under tredje rubriken 

beskrivs fyra underkategorier; språk, fantasi, samspel och vidareutveckling. I texten finns citat från de 

transkriberade intervjuerna. Texterna är utan pauser och hummande för att göra texten lättläst. 

Förskollärarna har givits färgnamn för att kunna skiljas åt. 

 

Det finns en kultur i den Svensk förskolan att läsa och berätta sagor. Att läsa sagor görs ibland i 

syfte att undervisa, ibland görs det i syfte att skapa en lugn stund eller så görs det för att barnen 

vill det. Att berätta fritt för barnen görs oftast under samlingen eller ibland spontant under dagen. 

Gemensamt för alla förskollärare som jag intervjuat är att alla tycker att det är viktigt med 

berättande. I intervjuerna ger de utryck för stor variation i hur de använder sig av berättande i sin 

yrkesroll samt orsakerna till variationen. 

6.1.1 Barnens ålder påverkar 
Flera av förskollärarna anser att den ålder på barnen som de arbetar med har betydelse för hur 

frekvent de använder sig av berättande i verksamheten. Det fria berättandet, där fantasin är i 

fokus och berättelsen utvecklas i en dialog med barnen anser vissa förskollärare endast kan göras 

med de äldre barnen. De som arbetar med de yngre barnen väljer att inte använda berättandet 

särskilt ofta i verksamheten. 

Förskollärare grön: ofta kanske man har en bok men man läser inte, man berättar runt bilderna. Man berättar 

inte fritt, med dom lite yngre barnen, asså ofta utgår man från bilder, det är svårare med det abstrakta för dom 

yngsta.  

Här beskrivs bilderna som mycket viktiga för att kunna berätta för yngre barn. Att samtala om 

vad som visas på bilden anses passa yngre barn. Att berätta fritt eller berätta någon historia anses 

vara för svårt för de yngre barnen. Vid berättande ges barnen stora möjligheter att fantisera. De 

kanske får höra om olika platser och dessa platser kan de sedan ges möjlighet att fantisera om hur 

de ser ut. Barnen kan ges möjlighet under berättarstunden att fantisera om hur berättelsen skulle 

6.1 Användande av berättande i förskolan
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bli om något annat hände. Barnen kan också ges möjlighet att fantisera kring alternativa slut på 

berättelsen eller om vad som eventuellt händer efter berättelsens slut. Att fantisera på det här 

sättet anses inte passa de yngre barnen. Att använda sig av en bild eller någon sak som barnen 

kan titta på uttrycks som viktigt, dels för att kunna behålla barnens uppmärksamhet och dels för 

att barnen ska förstå vad sagan handlar om.  

Förskollärare svart: jag använder inte berättande speciellt mycket. Dom jag jobbar med nu är 2-3 år, det är så 

mycket annat som pockar på uppmärksamheten, där tycker jag man behöver något påtagligt, något att visa, men 

att ta med dom in i fantasin, då känner jag att dom behöver vara äldre. 

Förskollärarna uttrycker att de inte berättar fritt eller använder fantasin för att de anser att det är 

för svårt för de yngre barnen att förstå. De anser att det passar bättre att samtala om bilderna i en 

bok eller saker som passar och på ett enkelt sätt berätta sagan så som den är skriven i boken. 

6.1.2 Svårt eller lätt att berätta 
Det finns ett stort utbud av metoder att använda sig av i undervisningen i förskolan så som 

skapande verksamhet, högläsning, rörelselek, sång, drama mm. Berättande är en metod för 

lärande som används i olika stor utsträckning av förskollärarna. Tre förskollärare uttrycker att de 

använder sig mycket sällan av berättande i sin verksamhet. Fyra förskollärare använder sig av 

berättande ofta eller dagligen. De förskollärare som berättar ofta eller dagligen verkar ha en annan 

uppfattning av vad berättande innebär än de som sällan berättar. Det finns en vilja att bli bättre 

på att berätta även om det anses svårt. 

Förskollärare lila: Jag skulle nog kunna vara bättre på att berätta, det är inte min starka sida egentligen, men jag 

försöker jobba med det.  

De som berättar ofta anser att berättandet är en naturlig del av verksamheten, något som de alltid 

gjort. De uttrycker att de inte reflekterar över berättandet i samma utsträckning som de som 

berättar sällan. De förskollärare som ofta använder sig av berättande säger att berättandet är en 

del av förskolläraryrket, det vill säga att det ingår i uppdraget. Förskollärare röd uttrycker att 

berättande alltid är inplanerat och menar att det alltid har berättats under hennes 35 år i yrket. 

Vidare menar förskollärare röd att det finns ett ansvar att berätta som förskollärare. Berättandet 

skall vara fängslande, spännande och inte låst till någon bok. 

Förskollärare röd; Man kanske är låst till en bok och inte kan berätta, men … ja … då får man väl träna på 

det.  
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Förskollärare röd menar att det krävs lite övning för att bli en bra berättare. En fördel kan vara 

att berätta en saga som berättaren kan, annars kan små anteckningar och stödord med fördel 

användas. Bilder och saker kan användas som stöd för minnet. Alternativt kan berättaren berätta 

om något som upplevts eller om något påhittat. 

De förskollärare som berättar sällan anser att det är svårt att berätta, att det krävs förberedelser 

och rekvisita. De uttrycker också att det måste finnas lust och vilja att berätta samt en insikt om 

att det är viktigt. 

Förskollärare röd uttrycker sig så här: Det här med sagorna har förvunnit hos oss för det är ingen som brinner, 

man måste brinna för det.  

Användandet av berättande sker som inplanerad styrd aktivitet eller spontant och gemensamt är 

syftet att lära. 

 

Utifrån svaren respondenterna ger under intervjuerna förefaller begreppet berättande betyda olika 

saker. I intervjuerna framkommer att förskollärarnas erfarenheter från tidigare arbetsplatser och 

från deras egen uppväxt har påverkat hur de ser på berättande. Förskollärarnas syn på vad 

berättande är har efter analysen utmynnat i kategorierna: kunna utantill, vara lärande samt dialog 

och samspel. 

6.2.1 Kunna utantill 
En berättelse kan definieras på många olika sätt. Den enklaste definitionen är att berättelsen har 

en början, ett mittparti och ett slut. En berättare kan välja att berätta om en egen upplevelse eller 

om något som fantiseras fram. En välkänd saga så som bockarna Bruse eller Rödluvan kan med 

fördel berättas istället för att läsas. Att det är viktigt att ha en egen stor sagoskatt verkar ha 

betydelse, det är centralt att kunna det man ska berätta anser någon, så att berättelsen berättas 

utantill. Förskollärare orange säger: 

Man måste kunna det hon ska berätta utantill, jag skulle nog kunna vara bättre på berättande men det är inte 

min starka sida.  

Det finns föreställningar hos tre av sju förskollärare om hur en berättelse ska vara. De här 

föreställningarna handlar inte om hur berättelsen i sig är utan det handlar om andra saker som rör 

förskolläraren som berättare. Berättaren ska kunna det som ska berättas utantill och den som ska 

6.2 Förskollärares syn på berättande
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berätta måste då öva in berättelserna, vilket kan vara tidsödande. Förskollärare lila svarar på 

frågan vad berättande betyder för henne:  

berättande betyder för mig att jag berättar något som inte är nedskrivet. 

En föreställning om att en berättelse inte får komma från en bok eller finnas nedskrivet ställer 

höga krav på berättaren. Om en välkänd saga berättas behövs inte så mycket fantasi och övande. 

Om berättelsen istället ska vara helt ny och påhittad krävs att miljö, karaktärer samt handling 

fantiseras fram och eventuellt memoreras av berättaren, vilket kan leda till att det känns svårt att 

berätta. Förskollärare lila uttrycker att det som ska berättas måste vara något nytt, det ska enligt 

henne vara något påhittat som ingen berättat innan. I intervjuerna framkommer att tre av 

förskollärarna tycker att berättande måste vara påhittat, det vill säga inte en berättelse från någon 

bok. De andra fyra förskollärarna har inte så bestämda uppfattningar om att berättelsen måste 

vara påhittad samt att berättaren ska kunna det som berättas utantill. Att skapa en berättelse 

tillsammans med barnen ses som en fördel. Barn och förskollärare får använda sin fantasi och 

kreativitet för att skapa en berättelse där de själva kan påverka hur den ska se ut. Förskollärare 

grön anser att berättelser ska berättas fritt och de kan handla om vad som helst. Vidare menar 

förskollärare grön att det kan vara bra att använda en bok vid berättande och använda bilderna i 

boken som stöd. Respondenternas beskrivningar av begreppet berättande är mycket bestämda 

och självklara för dem.  

6.2.2 Vara lärande 
Flera respondenter uttrycker att begreppet berättande är förknippat med lärande. Vid berättande 

vill förskollärarna att lyssnaren ska lära sig något. Vilket lärande som förskollärarna uttrycker sker 

vid berättandet varierar. Förskollärare röd vill att berättarstunden ska vara trevlig samt att den ska 

vara utvecklande och lärande. Hon uttrycker inte något specifikt lärande utan menar att det 

lärande som sker varierar. Förskollärare blå ser det som mycket viktigt att all verksamhet i 

förskolan utgår från målen i förskolans läroplan. Hon använder målen för lärande när hon 

planerar berättarstunden. Hon ser stora möjligheter för barnen att lära vid berättarstunderna. 

Hon ser det som att förskolläraren ger barnen kunskap inom olika områden. 

Förskollärare blå:  jag kan ge barnet kunskap, jag kan ge barnet ordförråd, jag kan ge barnet begreppsbildning.  

Övriga förskollärare uttrycker sig på ett annat sätt om lärandet som sker. De menar att lärandet 

sker i samspel under berättarstunden. De talar om användandet av språket, att barnen får höra 

hur ord låter samt att de själva får försöka att använda nya ord och uttrycka sig. Gemensamt för 

alla respondenterna är att de ser ett språkligt lärande vid berättande. Det lärande som de ser 
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handlar om att barnen under berättarstunden ges möjlighet att lyssna och höra det talade språket 

och på detta vis menar de sker en språkutveckling.  

Förskollärare grön: du använder ju språket, dom hör språket, och det är viktigt.  

Andra språkliga vinster som respondenterna nämner är, ökat ordförråd, ökad förståelse för ord 

samt kunskap om hur orden låter. Förskollärare röd ser stora möjligheter till lärande vid 

berättande, vilka också handlar om att barnet lyssnar: 

 jag hör ju tonfallet på hur språket är uppbyggt, ljudet tar jag till mig  

Här belyser hon de språkliga vinsterna som lyssnaren får genom att höra det talade språket. 

Lyssnaren lär sig då hur språket är uppbyggt samtidigt som tonfall och nyanser i språket ger 

lyssnaren möjlighet att skapa egna inre bilder och fantisera.  

6.2.3 Dialog och samspel 
Förskollärarna uttrycker på olika sätt att berättande, dialog och samspel hänger samman. 

Sambandet visar sig dock på olika sätt. Tre förskollärare menar att dagens teknik inte är så positiv 

för dialog och samspel, de menar att berättandet ersatts av teknik på olika sätt, teknik som inte 

främjar dialog och samspel. Förskollärare grön uttrycker att tekniken utvecklas så fort nu för 

tiden, hon ser att de yngsta barnen hanterar tekniken. Vidare menar hon att när de yngsta barnen 

sitter och tittar på en Iphone eller Ipad ges inget utrymme för dialog och sampel. Här ses 

tekniken som ett hinder för dialog snare än som en möjlighet att samspela och samtala om det 

som visas eller syns på Ipaden eller Iphonen. En oro över att det som sker idag ska gå väldigt fort 

uttrycks också. Tillgängligheten till både modern teknik och böcker som finns idag konkurrerar 

med berättandet uttrycker förskollärare svart: 

Jag tänker på all teknik vi har, på tv och så, du får det tjoff så, du behöver inte använda din egen fantasi, förr 

behövde du den mer, du kanske inte ens hade en bok hemma och då berättade man för barnen.  

Hon ser ett samband mellan vår tids utveckling av tekniken och minskat utrymme för berättande. 

Förr i tiden när det inte fanns något annat sätt att få höra sagan än att bli berättad för så gjordes 

det i stor utsträckning. I takt med att böcker blev mer vanligt förekommande så fick berättandet 

lämna plats åt det skrivna ordet. På samma sätt fick det skrivna ordet lämna plats åt det inspelade 

ordet när tv:n blev vanlig i hemmen.    

Fyra förskollärare berättar i intervjuerna om det samband de ser mellan berättande och samspel 

och dialog. De uttrycker att berättarstunden är ett bra tillfälle för att prata och diskutera 
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tillsammans med barnen. Barnen ges möjlighet att fantisera och ställa frågor samt öva på att 

berätta själva och lyssna på andra. 

Förskollärare blå: berättandet skapar samspel, en kommunikation mellan mig som berättar och barnen. Barnen 

reflekterar över det som de hör och vill prata om det.  

Vid berättande skapas stora möjligheter till samspel, dialog och reflektion. Vidare uppstår 

möjligheter att samtala och ställa frågor om det som berättats. Att frågor ställs och svaren på 

frågorna diskuteras är viktigt. Möjligheter till lärande finns vid dessa frågestunder. Förskollärare 

röd anser att berättaren inte ska vara låst till berättelsen utan ha en dialog med barnen.  

Förskollärarna uttrycker att de vill att lyssnaren ska lära sig något när de berättar, de uttrycker 

vidare att de ser att ett lärande sker, främst språkligt lärande men även lärande om olika områden 

så som värdegrunden. Om barnen som lyssnar får höra något som de kan relatera till, vill de ställa 

frågor och prata om det som berättats och på så sätt uppstår dialog och samspel.   

 

Den här kategorin handlar om vilket lärande förskollärare beskriver att de förknippar med 

berättande. I underkategorin språket beskrivs de språkliga vinster som förskollärare ser vid 

berättande, i intervjuerna ger förskollärarna genomgående utryck för att språket är det som 

utvecklas mest vid berättande. Förskollärarna riktar även barns lärande mot förmågan att 

fantisera, reflektera och samspela, vilket beskrivs under kategorierna fantasi och samspel. 

Förmågan att kunna lyssna och fokusera nämns också, likaså viljan att berätta själv. Dessa 

förmågor utmynnar i en utveckling av berättandet som beskrivs av förskollärarna under kategorin 

vidareutveckling.  

6.3.1 Språk  
På frågan om vilket lärande som sker vid berättande svarar alla att språket utvecklas. Flera 

förskollärare uttrycker att barnens ordförråd och ordförståelse kan öka genom att barnen får 

lyssna till berättelser. Förskollärare blå uttrycker att hon kan ge barnet ett ordförråd samt 

begreppsbildning, vidare menar hon att hon kan ge barnet möjligheter att leka med ord. Vid 

berättande finns lyssnare och om dessa kommunicerar utvecklas språket uttrycker hon också. En 

förskollärare har arbetat med handledning i sitt arbetslag när det gäller språkutveckling. Hon 

uttrycker att det är mycket viktigt att använda de rätta orden och att tala i hela meningar. Vidare 

menar hon att det är viktigt att ha höga förväntningar på barnen och tro att de kan: 

Man ger barnen ett större ordförråd, vi vuxna ska använda dom rätta orden. 

6.3 Berättandets betydelse för lärande 
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Förskollärare rosa och blå uttrycker att de som vuxna ger barnen språkliga kunskaper. De nämner 

inte kommunikationen och samspelet utan de uttrycker att lärandet sker genom att barnen 

lyssnaren till den som berättar. 

Andra förskollärare uttrycker att språket utvecklas vid berättande, men de uttrycker att språket 

utvecklas i samspel, de ser kommunikationen vid berättarstunden som en möjlighet för lärande. 

Andra förskollärare uttrycker endast att språket utvecklas på olika sätt.  

Förskollärare röd: Jag hör ju på tonfallet på hur språket är uppbyggt, ljudet tar jag till mig, språkutveckling, 

talutveckling sker.  

Förmågan att kunna sitta still och lyssna nämns i samband med språkutvecklingen. Om barnen 

ska lära sig om hur språket är uppbyggt, hur orden låter och hur orden ska användas så ses det 

som viktigt att barnen har förmågan att lyssna och sitta stilla. Förskollärare orange uttrycker att 

förmågan att sitta still och koncentrera sig övas vid berättande. Förskollärare lila uttrycker att 

olika språkliga vinster finns vid berättarstunder: 

De får ett ökat ordförråd, lär sig lyssna och även är det ju tal och toner, hur man uttalar, flytet när man säger ord. 

Den språkliga utveckling som nämns handlar om att barnen lyssnar till språket och på så sätt kan 

lära sig hur ord, meningar och uttal ska låta. Andra vinster som större ordförråd och en 

utveckling av det egna talade språket nämns också.  

6.3.2 Fantasi 
Många av förskollärarna säger att berättandet utvecklar barnens fantasi. Förskollärare orange 

menar att barnen också får möjlighet att skapa egna inre bilder, vilket gör att barnen kan bilda en 

egen uppfattning och fantisera hur det ser ut och är i berättelsen.  

Förskollärare blå menar att barnen ges möjlighet att bearbeta det som är gott och ont i 

berättelsen, hon menar att det kan var bra att använda sig av vid exempelvis konflikthantering. 

Hon uttrycker att barnen vid berättarstunder ges möjlighet att leva sig in i sagans värld och tänka 

kring vad som är gott och ont. Vidare menar hon att hon som förskollärare kan väcka barnens 

nyfikenhet och få dem att fantisera och reflektera. 

Förskollärare blå: Och sen så var det faktiskt ett av barnen som kunde dom här sagorna, så han reflekterade över 

att Måns var inte snäll, men det var faktiskt Pelle och det gick bra för Pelle. 
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 Att berättandet är bra för fantasin är förskollärarna överens om. Att kunna leva sig in i en annans 

situation och tänka om den ses som en vinst vid berättande. En berättelse kan väcka många 

tankar som barnet kan fantisera vidare om. 

Förskollärare röd: Jag kan fantisera vidare på sagan själv, få igång min fantasi och kreativitet. Vi berättar utan 

bilder så får vi igång tänket. , jag får tänka mina egna bilder, jag kan fantisera vidare på sagan själv. Jag får 

igång min fantasi och kreativitet.   

Att utveckla en berättelse tillsammans med barnen och låta dem komma med förslag på vad som 

ska hända är bra för fantasin uttrycker två förskollärare. De ser vikten av att kommunicera och 

låta barnen vara delaktiga under berättandet, på så sätt utvecklas barnens fantasi. Förskollärare 

svart och rosa menar att fantasin bör användas och det är en fördel om berättelsen hittas på och 

utvecklas medan den berättas. Att ta berättelsen till sig och försöka sätta sig själv i relation till det 

som händer i berättelsen är positivt för förmågan att kunna fantisera. Barnens egen 

erfarenhetsvärld blir på så sätt en arena för fantasin att utvecklas på.  

 Förskollärare svart: Dom kan sätta ord på det jag inte berättade, det blir inlevelse och fantasi 

Resultatet visar att förskollärarna ser möjligheter vid berättarstunder för barnen att leva sig in i 

andra människors olika öden, att sedan försöka förstå sig på hur det kan kännas och upplevas ses 

också som en positiv effekt av att bli berättad för. Även förmågan att själv försöka berätta om det 

som barnet har försökt förstå sig på utvecklas. 

6.3.3 Samspel 
Att samspel uppstår vid berättandet är de flesta överens om. Ögonkontakten menar flera är 

viktig. Någon nämner att skillnaden mellan att läsa en bok och berätta är just ögonkontakten, det 

är just därför det är så viktigt att berätta. Det stärker gruppen när barnen får sitta tillsammans och 

dela en upplevelse som blir deras, vilken dom senare kan tala med varandra om. 

Förskollärare rosa: Man får gruppgemenskap. Det här att krypa upp i en soffa och få närhet och tvåsamhet.  

Att få dela en stund tillsammans där upplevelsen är gemensam ses positivt. Förskollärare och 

barn kan samtala och diskutera kring det som upplevts, även barnen kan berätta för varandra om 

olika erfarenheter de har och samspela med varandra. Möjligheter till att ställa frågor ges där 

erfarenheter kan utbytas och en dialog kan föras vid berättande. 

Förskollärare grön: Så får man ju ett möte, ett samspel mellan den som berättar och den som blir berättad för. 

Det är ju värdefulla möten och stunder tycker jag. Du har ju en dialog. 
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Att försöka förstå sig på olika situationer och andra människors öden ses också som en vinst vid 

berättande. Att barnen ges möjlighet att tillsammans samtala om det som berättats och försöka 

sätta ord på de känslor som de får när de är i berättelsens värld är viktig. Med ögonkontakten 

berättaren har med lyssnaren så kan berättaren fånga upp barnen och ställa frågor och diskutera 

det som sagts. 

Förskollärare blå: Utifrån berättandet förstås andras perspektiv, det ger barnen förståelse för sin omvärld. 

Berättandet skapar samspel, en kommunikation mellan mig och barnet och där kan det ju ofta vara 

ögonkontakten som jag tycker är viktigast. 

6.3.4 Vidareutveckling   
Att bli berättad för ger ringar på vattnet menar en del av förskollärarna. Om barn får lyssna till 

berättelser så lär de sig att berätta själva och när de gör det så utvecklar barnen sitt 

självförtroende och sin självkänsla.  

Förskollärare orange: Om dom själva berättar så är det ju självförtroende då och självkänsla. Att andra lyssnar 

när jag berättar, ger ju självförtroende.  

Att öva upp sitt minne ses också som en vinst. Om barnen får lyssna till en berättelse flera gånger 

blir det lättare för dem att komma ihåg den. Barnen kan då vara med och fylla i ord och svara på 

olika frågor under berättelsens gång. När barnen sedan kommer ihåg en berättelse, kan de sedan 

själva berätta den och utveckla den.  De kan fantisera och hitta på nya miljöer, karaktär, 

handlingar och slut. 

Förskollärare blå: Så vill jag att dom ska förstå och komma ihåg, kanske berätta vidare i sin tur sedan.  

Även förmågan att våga berätta för andra tränas vid berättarstunder. När de andra i gruppen 

lyssnar på det som barnet har att berätta stärks självkänslan, det är positivt att bli lyssnat till. 

Barnen kan få berätta om sina erfarenheter av något som liknar det de hört i berättelsen eller om 

någon känsla eller tanke de får när de lyssnar till det som berättats. 

Förskollärare svart: Barnen kan ha lite mer egna tankar, dom vågar berätta och bli lyssnad på. 

Berättandet kan också vara en väg till andra kreativa skapande aktiviteter. Vid dessa aktiviteter 

kan de upplevelser barnet fick vid berättandet bearbetas och reflekteras över. Upplevelserna av 

berättelsen kan bearbetas genom en styrd aktivitet, exempelvis skapande efter berättarstunden 

eller som en spontan aktivitet där barnen önskar att leka det som berättats. 

Förskollärare blå: Det ger ju upplevelser till annat, drama, måleri, leka rollekar.  
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En berättelse kan bearbetas på många olika sätt. Genom att leka det barnen har fått höra så kan 

innehållet ändras och utvecklas. Berättelsen kan även bearbetas genom olika skapande aktiviteter 

där barnen kan reflektera över berättelsens innehåll genom att dramatisera eller att skapa i olika 

material. Barnen kan göra egna sagor och berättelser som de kan berätta för varandra. 

 

I sammanfattningen redogörs för forskningsfrågorna samt hur de hänger ihop. 

Begreppet berättande beskrivs på väldigt olika sätt. De olika sätten kan delas i två grupper, där 

den ena kan ses som ett hinder och den andra som en möjlighet. Dessa olika sätt att se på 

berättande kan påverka hur ofta förskollärarna berättar. Gemensamt för alla förskollärare är de 

förknippar berättande med lärande. Detta gör att de förskollärare som ser berättande som en 

möjlighet och något naturligt i verksamheten ofta berättar för barnen och använder berättande 

som ett verktyg för lärande. De som ser berättande som en svårighet eller ett hinder och 

samtidigt är medvetna om att berättande är bra för barns lärande känner att de borde berätta mer 

men de gör det inte. De uttrycker att de har lite dåligt samvete för detta. 

Den sista forskningsfrågan i den här studien avser att klargöra förskollärares uppfattningar om 

berättandets betydelse för lärande. I intervjuerna betonar förskollärarna genomgående att de ser 

ett lärande vid berättarstunderna. Språkutveckling med större ordförråd och ordförståelse ges 

stort fokus i intervjuerna. Att skapa inre bilder och fantisera ses också som en vinst. Att bli 

berättad för ger en lust att själv berätta menar respondenterna och då får barnet ett ökat 

självförtroende genom att bli lyssnad på och de lär sig även att lyssna på andra när de samspelar 

vid berättarstunden. Vidare uttrycks att en vidareutveckling sker som kan se ut på olika sätt, 

exempelvis kan berättandet av vissa sagor leda till rollekar, när barnen lever sig in i berättelsen 

kan lusten att dramatisera berättelsen väckas, vanligt är också att skapande i olika former och 

bygglekar kommer ur berättelsen.  

  

6.4 Sammanfattning
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7 Diskussion 

Diskussionen inleder jag med en metoddiskussion för att sedan diskutera resultatet och slutligen 

ta upp pedagogiska implikationer och ge förslag på fortsatt forskning. 

 

Att arbeta med semistrukturerade intervjuer med intervjuguide är enligt Bjørndal (2011) samt 

Kvale och Brinkman (2009) fördelaktigt för att få kunskap om respondenternas uppfattningar, 

metoden ska också ge utrymme för flexibilitet och ge struktur. Intervjuerna kan få olika stort djup 

beroende på om respondenten har läst intervjuguiden innan intervjun eller inte. Att respondenten 

förbereder sig kan ge ett djup i intervjun men det kan också vara negativt för flexibiliteten och 

påverka samspelet mellan de som samtalar. De förskollärare som jag intervjuade hade läst 

intervjuguiden innan intervjun och var på så sätt förberedda, det blev bra samspel och samtal 

mellan oss. Intervjuerna har haft ett fåtal frågor och varje fråga har varit öppen och gett möjlighet 

till följdfrågor och fördjupningar, vilket har lett till att intervjuerna har blivit som diskussioner 

eller samtal. Att jag förde anteckningar under intervjuerna gjorde att jag i lugn och ro kunde 

samtala färdigt för att sedan gå tillbaka och fördjupa frågan med hjälp av anteckningarna. Min 

egen förståelse för yrket som förskollärare kan ha varit en begränsning, kanske hade jag ställt 

ytterligare följdfrågor om jag saknat förförståelse. Vid undersökningar i egen praktik är det 

nödvändigt att försöka vara så öppen och lyhörd om möjligt. Förförståelsen kan även ses som 

positiv, vi talar samma språk, använder samma begrepp och har liknande erfarenheter. Det team 

som jag ingick i på min arbetsplats var till stor hjälp vid analysarbetet. Vi hjälpte varandra att 

analysera och reflektera vilket gav djup åt analysen. Tolkningarna blev fler och reflektionerna blev 

på så sätt mer djupgående. Enligt Bjørndal (2011) är det en fördel att involvera andra i 

analysarbetet. 

 

Efter att jag presenterat resultatet under rubrikerna användande av berättande, begreppet 

berättande och berättandets betydelse för lärande, så kommer jag nu att diskutera resultatet under 

samma rubriker i förhållande till tidigare forskning. 

7.2.1 Användande av berättande 
Förskolor med hög kvalitet har en omsorgsfull pedagogisk verksamhet och en tillåtande miljö där 

förskollärarna samtalar och fantiserar tillsammans med barnen (Scheridan, Samuelsson, 

Johansson, 2008; Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj- Blatchford, Taggart, 2004).  Barn som blir 

7.1 Metoddiskussion

7.2 Resultatdiskussion
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berättade för och själva får berätta lär sig att använda språket, de approprierar det kulturella 

verktyget språk (Polman, 2006; Philip & Soltis, 2004). Alla förskollärarna i den här studien såg att 

det fanns språkliga vinster vid berättande, ändå berättande inte alla av dem regelbundet i sin 

verksamhet.  

Barn som får vara på förskolor med ett tillåtande klimat där berättarlådor, sagopåsar och böcker 

finns tillgängliga för dem och där förskollärarna aktivt uppmuntrar barnen att använda sitt språk 

ger förutsättningar för barnen att utveckla sitt språk barnen (Scheridan, Samuelsson, Johansson, 

2008) . Resultatet i den här studien visar att flera förskollärare ser det som viktigt att böcker finns 

tillgängliga för barnen och de berättar och samtalar gärna kring böckerna med barnen. 

Berättarlådor och sagopåsar nämns inte som något som barnen har tillgång till, de nämns endast i 

samband med beskrivningar av hur förskolläraren använder dessa vid samling.  

Resultatet visar att tre av sju förskollärare ser dagens teknikutveckling som ett hot eller ett hinder 

mot berättandet eller som något som ersätter berättandet. Lindö (2009) menar att det finns en 

konkurrens mellan olika medier och berättande. Hundiede (2003) menar att tv, mobiltelefoner 

och dataspel är naturliga artefakter i barnens vardag och att de påverkar barnen. Dessa artefakter 

kan användas vid berättandet och bli hjälpmedel som utvecklar berättandet och möjliggör en 

variation vid berättarstunder. Teknikutvecklingen kan på så sätt bli en möjlighet och inte ett 

hinder. De förskollärare som ser tekniken som ett hinder ser även barnens ålder som ett 

eventuellt hinder, de menar att det är svårt att berätta för barn som är ett eller två år. De uttrycker 

att det behövs bilder eller saker vid berättandet för yngre barn. Ong (1991) skriver att barn tidigt 

kommunicerar på olika sätt genom lukt, smak, känsel och i synnerlighet genom syn och hörsel. 

Att använda sig av bilder eller saker vid berättandet för yngre barn bör således vara en fördel. 

7.2.2 Förskollärares syn på begreppet berättande 
Enligt Björklund (2008) går det att uppfatta på många olika sätt vad det betyder att kunna berätta. 

Hon menar vidare att berättande börjar tidigt hos barnet. Redan från födseln kommunicerar 

barnet när det möter andra människor och samspel uppstår. Ögonkontakten beskrivs som viktig 

av respondenterna i den här studien. Vidare nämns också vikten av att samspel uppstår vid 

berättarstunderna. Isbell m.fl. (2004) menar att berättande och bokläsning innehållsmässigt är lika 

men att de skiljer sig när det rör hur de utförs. Under berättande erbjuds barnen möjlighet att 

delta aktivt, genom att exempelvis föreslå olika variationer i berättelsen, eller fylla i olika ord som 

berättaren utelämnar och på så sätt skapas en kommunikation. Vidare betonar Isbell m.fl. att en 

berättare använder sig av fler upprepade fraser, fler ljud och gester än en som läser en bok. Även 

ögonkontakten nämns som en avgörande skillnad mellan berättande och bokläsning.(a.a). 
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Resultatet i den här studien visar att förskollärare ser på berättande på olika sätt, de förskollärare 

som tycker att berättande är svårt har tydliga föreställningar om begreppet berättande. Det måste 

vara påhittat, inte finnas nedskrivet, de måste kunna det utantill osv. De förskollärare som ser det 

som en naturlig del i verksamheten har inte samma föreställningar. Den enklaste definitionen av 

en berättelse är enligt Fast (2011) att berättelsen har en början ett mittparti och till sist en 

avslutning.  

Studien visar att flera förskollärare anser att dagens moderna teknik påverkar hur ofta och på 

vilket sätt barnen blir berättade för. Modern teknik påverkar berättandet menar Hundiede (2003), 

barn får ofta sitt berättade via tv eller video och på så sätt förlorar barnen möjlighet att 

kommunicera och samspela. Vidare menar hon att tekniken är en naturlig del av barens vardag 

som vi vuxna måste lära oss att förhålla oss till. Det finns många olika sätt att se på begreppet 

berättande, Wertsch (1998) menar att berättande är ett av människans kulturella redskap, som vi 

får genom den kultur vi lever och som hör till vårt kollektiva minne. Det kulturella redskapet 

språk använder vi för att förstå varandra och för att lära oss nya saker. För förskollärarna i den 

här studien ses många vinster med berättandet så som språkutveckling, gemenskap och 

utveckling av fantasin. De här vinsterna går att läsa om i litteraturen (Björklund, 2008; Fast, 2011; 

Isbell m.fl., 2004; Lindö, 2009). 

7.2.3 Berättandets betydelse för lärande 
Resultatet ur en studie om muntligt berättande visar att det passar mycket bra som 

undervisningsmetod i förskolan, den ger en möjlighet att forma sina erfarenheter till en helhet 

som kan förstås (Isbell m.fl., 2004). Förskollärarna i studien ser lärandet som viktigt vid 

berättande. De framhåller de språkliga vinsterna främst så som ökat ordförråd, ökad ordkunskap 

och begreppsbildning. De uttrycker också att berättande är bra för att utveckla fantasin, även 

koncentrationsförmågan nämns. Förmågor så som att stärka gruppkänslan, utveckla jaget och 

förmågan till empati nämns inte. Att sätta sig in i andras människors situation och sätta det i 

relation till sin egen erfarenhetsvärld nämns inte heller, vilket är en stor del i det lärande som sker 

vid berättande enligt Fast (2013).  

Sagostundens pedagogiska uppgift är enligt Lindö (2009) underhållande, språkutvecklande, 

kunskapsförmedlande, intresseväckande, fantasieggande, empatigrundande och den stärker 

gruppkänslan, jaget och koncentrationen. De förskollärare som ofta använder sig av berättande i 

den dagliga verksamheten och ser det som ett naturligt inslag där ser också dessa vinster vid 

berättande. De förskollärare som mycket sällan eller aldrig berättar ser utvecklandet av 

ordförrådet och förmågan att sitta still och lyssna som vinster vid berättande. Förskollärarna i 
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studien uttrycker således att lärande sker vid berättande, men de ser olika ut. En studie om hur 

förskollärare ser på barns lärande visar att lek, samspel med andra barn och vuxna, varierade 

aktiviteter och stöd från förskolläraren är viktigt för att ett lärande ska ske (Broström m.fl., 2015). 

Flera förskollärare i studien ser leken som en vidareutveckling av berättandet där barnen ges 

möjlighet att samspela men varandra. Förskollärarna uttrycker också att berättandet kan göras på 

olika sätt med hjälp av olika artefakter såsom bilder eller saker, eller som ett drama vilket gör att 

berättandet blir en aktivitet med variation.  Att barnen själva får berätta för varandra ses också 

som betydelsefullt, barnen får då öva upp sitt minne för att kunna återberätta och sin fantasi för 

att kunna utveckla berättelsen. Den som blir berättad för övar minnet effektivt, utvecklar språket 

och känner glädje (Egan, 2005; Polman, 2006).  När lyssnaren vid berättande känner glädje och 

gemenskap ges stora möjligheter till att samspela med andra, i det samspelet sker lärandet (Säljö, 

2000; Phillips & Soltis, 2004). Lyssnaren ges möjlighet att ställa frågor och diskutera sina 

funderingar med andra lyssnare. Verktyget språk används vid dessa tillfällen och genom att 

lyssnaren förmedlar sig med andra och blir förstådd blir det en medierande handling (Wertsch, 

1998). Vidare ges möjlighet att försöka sätta sig in i situationen och försöka förstå den på olika 

sätt i relation till sin egen erfarenhetsvärld. När barn känner igen sig och får höra något som den 

har erfarenhet av kan barnen använda den artefakt som berättelsen är för att förmedla 

erfarenheterna till andra. Om barnen ges möjlighet att öva mycket på att berätta för andra 

approprieras berättandet och blir naturligt för dem. Barn behöver veta hur de ska använda 

artefakterna och barn lär sig detta bäst genom att få möjlighet att öva och pröva flera gånger så 

artefakten approprieras och blir en naturlighet för dem (Phillip & Soltis, 2004). Nya vägar till tidig 

språkutveckling kan öppnas genom att tillåta barnen att leka med språket (Whitehead, 1990). 

Olofsson (2015) menar att genom berättelsen växer barns kunskaper om olika miljöer och 

händelser. Många nya begrepp och erfarenheter resulterar det i när världen vidgas från att gälla 

här och nu till ett land i långt borta för länge sedan. Barn nyanserar betydelsen a olika begrepp, 

ser samband och upptäcker nya sätt att förstå världen. Det krävs stor kognitiv förmåga att förstå 

en berättelse samt att förstå att en berättelse kan förstå på olika sätt. För att förstå sig på det 

dolda budskapet i en berättelse med flera nivåer och förstås symboler och metaforer krävs 

avancerad kognitiv förmåga (a.a). Resultatet visar på en förståelse för att språket utvecklas genom 

att barnen får höra berättelser. Fyra av sju förskollärare ser vikten av att barnen får vara aktiva vid 

berättarstunden, att de får leka med språket. 
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Den här studien har bidragit med kunskap om att det är en stor variation i förskollärares syn på 

berättandet samt hur de använder sig  av berättandet. Det kan påverka hur ofta de använder sig 

av berättandet i den pedagogiska praktiken och på så sätt påverkas barnens möjlighet till det 

lärande som sker vid berättande. 

Litteratur som berör ämnet berättande och berättande undervisning ger en klar bild av 

berättandets fördelar för lärande. Bettelheim (1997); Fast (2013); Lindö (2009); Lindhagen (1993); 

Mellon (2009); Ärnström (2008) och Isbell m.fl. (2004) pekar alla på flera pedagogiska vinster, 

berättelser är bra för att se sammanhang, berättelser stödjer minnet och kan användas för att 

hänga upp kunskap. Berättelser väcker också frågor, ger motivation och intresse för litteratur. 

Språket utvecklas genom ökat ordförråd och ökad ordförståelse. Den här studien har kommit 

fram till att det råder en stor variation hos förskollärare på hur de ser på berättande, vad 

begreppet innebär samt vilket lärande som ses. Variationen i synen på berättande klargörs och 

kan vara användbar för att starta diskussioner om vad berättande innebär. Insikten om att 

berättande inte behöver vara på ett visst sätt, exempelvis påhittat och aldrig nedskrivet kan 

kanske få fler förskollärare att våga berätta. 

 

I den här studien har jag undersökt hur förskollärare förhåller sig till berättande. Jag skulle tycka 

att det vore intressant att göra en studie i barngruppen för att undersöka hur barn tar till sig 

berättelser. Det vore spännande att försöka undersöka vilket lärande som sker vid berättande för 

barn utifrån barnens egna perspektiv. 

 

 

  

7.3 Pedagogiska implikationer

7.4 Förslag på fortsatt forskning
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9 Bilagor 

Bilaga 1 

Information till respondenten om intervjuns etiska regler enligt vetenskapsrådet 

 

Informationskrav 

Undersökningens syfte 

Att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om berättandets betydelse för barns lärande. Hur 
används berättande i verksamheten? 

Samtyckeskrav 

Förskolläraren samtycker till intervjun och har informerats om intervjuns syfte. Förskolläraren kan när 
som helst avbryta intervjun om så önskas. 

Konfidentialitetskravskrav 

Förskollärarens och förskolans namn kommer inte nämnas i arbetet. Informationen kommer att behandlas 
med anonymitet. Materialet kommer att förvaras så att endast jag kommer att ha tillgång till det. 

Nyttjandekravkrav 

Materialet kommer endast att användas av mig i undersökningen. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

1 Vad har du för utbildning? 

2 Hur många år har du arbetat i yrket? 

3 Vad betyder berättande för dig? 

4 Vilka vinster ser du med berättande? 

5 Hur använder du dig av berättande i din verksamhet? 

6 Har du sett någon förändring över tid när det gäller berättande? 

7 Vilket lärande kan du se vid berättande? 

8 Är det något du vill tillägga? 

9 Tack för din medverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


