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Sammanfattning 

 

Ämnet för uppsatsen är muntligt berättande och syftet är att undersöka vilken plats det har i 

arbetet bland förskollärare. Muntligt berättande har, i tidigare forskning visat sig ha, många 

sidovinster såsom språklig utveckling, värdegrundsarbete och fantasi. Muntligt berättande har 

en lång tradition i Sverige och den lever kvar men nu i filmer. Därför blev det intressant att 

undersöka vilken plats det har i det pedagogiska arbetet bland förskollärare. Metoden som 

valdes var intervju och fyra förskollärare har intervjuats. Resultatet visar att alla förskollärare 

använder sig av muntligt berättande i olika former. De som framkom var muntligt berättande 

av sagor, muntligt berättande av vardagshändelser och dialogisk högläsning. De använde de 

olika formerna för olika syften. Muntligt berättande av sagor användes i främst för att barnen 

skulle utveckla språket, fantasi och känslomässigt. Dialogisk högläsning användes i störst 

utsträckning för att utveckla barnens språk. När förskollärarna berättade ur sin egen eller 

barnens vardag skedde det spontant med värdegrundssyfte. Alla förskollärarna framhöll att de 

skulle vilja använda muntligt berättande av sagor i större utsträckning, då de ser att det har 

goda effekter i barnens utveckling, men att bristen på tid var den största aspekten som 

hindrade dem. Nu förekom det främst vid särskilda tillfällen och ovanan leder till att mer 

förberedelsetid krävs. Förskollärare behöver prioritera arbetet med muntligt berättande av 

sagor för att det ska användas regelbundet i verksamheten. De förskollärare som blivit 

intervjuade har utifrån sin syn på berättande delgivit hur det arbetar med de muntliga 

berättande i vardagen och hur viktigt det är att berätta. 
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Inledning 

Ett personligt intresse och nyfikenhet på muntligt berättande för barn i förskola och 

förskoleklass blev en inriktning till mitt examensarbete. Genom sagornas värld skapas 

möjligheter och magi, det är en flykt från vardagen. Dessutom kan man lära sig mycket, bland 

annat språk- och social utveckling, turtagning, fantasi med mera. I min studie vill jag komma 

fram till hur förskollärarna använder sig utav det muntliga berättandet i vardagen, är den 

planerad eller spontan? Jag känner att det muntliga berättandet är viktigt och där även tidigare 

forskning visar på detta. Tyvärr tror jag att det muntliga berättandet av sagor inte tillämpas i 

samma utsträckning som den dialogiska läsningen gör. Det muntliga sagoberättandet hjälper 

barnen att bearbeta händelser de har varit med om tidigare. I Sverige finns en lång tradition av 

muntligt berättande. Under utbildningens gång har jag stött på Carina Fast (2007, s.5)som 

understryker hur berättandet som pedagogisk resurs är oslagbar och har så varit för många 

stora lärare. Som blivande förskollärare känner jag ett ansvar, att barnen ska få med sig 

nödvändig kunskap ut i livet. Att kunna berätta och väva in dagliga händelser i berättelsen, 

gör så att barnen blir mer medvetna om olika situationer som kan uppstå. Barnen får reflektera 

om sin egen del i den, lära sig hur man är mot varandra och hur olika man kan se på saker och 

ting. För min del blev denna studie ett uppvaknande av vad muntligt berättande innebär. 
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Syfte 

Syftet är att genom en intervjustudie undersöka det muntliga berättandets position i förskolan 

enligt verksamma förskollärare. Följande frågeställningar har formulerats utifrån det 

övergripande syftet: 

Vilka typer av muntligt berättande förekommer bland förskollärare? 

Vilka aspekter påverkar förskollärarnas arbete med muntligt berättande? 

Vilket syfte grundar sig förskollärarens arbete på när de arbetar med muntligt berättande? 
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Bakgrund 

I Lpfö98 och Lgr11 finns det ett gemensamt budskap; att barnen ska få möjlighet till samtal 

och berättelser och uttrycka sig med tal – och skriftspråk (Lpfö98, rev 2010, s. 10; Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Reviderad 2016 s. 20). Berättande 

har använts i så gott som alla kulturer och är en mycket gammal pedagogisk metod.  

Berättelser kan vara till hjälp i många sammanhang inom förskola och skola. Genom 

berättelsen blir vi på olika sätt berörda och hjälpta, till exempel om man har problem av något 

slag kan man berätta liknelser för att få lyssnarna att förstå något i sitt egna liv (Fast, 2007, s. 

19).  I boken Snick och snack skriver författarna Hilde Eskild och Benedicte Hambro (2005, s. 

15) att människan alltid har haft stora behov av att uttrycka sig. Så länge det har funnits ett 

språk så har det funnits berättelser. Berättelserna har aldrig varit statiska utan ändras och 

anpassas efter varje gång den berättas. Strukturen på berättelsen är densamma men innehållet 

ändras och slipas till genom seklerna.  

De gamla klassiska sagorna verkar aldrig gå ur tiden. Fast (2007, s. 14) skriver att 

berättelser har setts som ett hot under vissa tider. Censur av böcker finns på vissa håll i 

världen än idag och på vissa ställen bränns böcker för att de innehåller ett hot mot t.ex. ett 

land, en viss högt uppsatt person etc. Men det hjälper inte att bränna och censurera böckerna 

eftersom folk lär sig innehållet utantill och för det vidare, vilket blir till vandringsberättelser 

som går från mun till mun. De har vandrat raka vägen in på biograferna. Hanna Fahl skriver i 

sin artikel Sagolika klassiker hittar nya roller i populär kulturen att det vid ett besök på en 

biograf finns ofta flertalet filmer som grundar sig på klassiska sagor som riktar sig till både 

barn och vuxna (DN, 2011). Sagor och berättelser innehåller många ämnen som berör och 

som man kan samtala om med barnen. Genom berättandet så får barnen stöta på olika 

levnadssätt som t.ex. fattig, rik, god, ond, ung, gammal etc., vilket skapar en förståelse för 

olika förhållanden i livet, det ger barnen olika koder där de själva lär sig tolka i sin omgivning 

(Fast, 2007, s. 28). 

Att sagor verkar genomsyra även vårt moderna och tekniska samhälle leder mig in på hur 

den muntliga traditionen förs vidare. Forskning visar att muntligt berättande är utvecklande 

för barn. Även Lpfö98 och Lgr11 förmedlar bland annat att barnen ska tillägna sig och 

nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

Olika typer av berättande ger olika sätt att förstå sin omvärld (Lpfö98, rev 2010, s.10; Lgr11, 

rev 2016, s. 21)  

Det kan spela stor roll hur man bearbetar berättelserna för barns förståelse och utveckling. 

I dag kan det upplevas att berättandet har fått en viss konkurrens av teven och datorn men där 

finns ju också ett berättande som Lindö (2009, s. 230) har uppmärksammat, hon uttrycker att 

många barn i vår del av världen sitter framför teven istället för att höra en godnattsaga 

berättas. Tv-utbudet kan också vara givande, men om barnen sitter ensamma och tittar så blir 

det en envägskommunikation, barnet behöver ha någon som de kan dela sin upplevelse med 

och få hjälp att reflektera det de har sett. Fördelen med att berätta är att det är ett personligt 

möte mellan barnen och den som berättar. Det muntliga berättandet har så många fördelar att 

det vore synd att inte använda oss av det muntliga berättandet för att förmedla en god 

berättelse (Fast, 2001, s. 17).  
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Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten behandlas olika teorier och begrepp som hör till ämnet muntligt 

berättande, dessa återkommer sedan i analysen och diskussionen. Jag har delat upp det i de 

olika avsnitten centrala teorier, centrala begrepp och tidigare forskning om muntligt 

berättande.   

Central teoretisk utgångspunkt 

Min studie utgår från Lev Vygotskijs teori, socialkulturellt perspektiv. Han menar att man lär 

sig i samspel med andra, vilket lämpar sig bra att ha som teoretisk grund till min studie. 

Nedan följer en fördjupning av perspektivet som jag låter uppsatsen vila på. Jag presenterar 

även den närmsta utvecklingszonen som är central för förståelse av undersökningen.      

Socialkulturellt perspektiv 

Lindö (2009, s. 35) skriver om Lev Vygotskij som var psykolog och pedagog. Vygotskij 

menar att människans språk är okonstlat, biologiskt och unikt men att språket framför allt 

överför den kultur som omger barnet. Han ville ta reda på vad som skiljer talspråket från 

skriftspråket och hur samhällets kultur formar människor, även vilken betydelse en utvecklad 

läs- och skrivförmåga har för den perceptuella och kognitiva utvecklingen. Med utgångspunkt 

i sitt socialkulturella perspektiv understryker Vygotskij att barns utveckling på alla områden 

tar sitt avstamp i interaktion med omvärlden. 

En annan insikt som kommer från Vygotskij är att unga människor lär sig genom att härma 

varandra vilket är en nyckelfaktor i samhället. Att samverka med vuxna och kamrater i sociala 

sammanhang där samarbete är i fokus, resulterar i att en ung person som är på väg att lära sig 

möjligheter att imitera, iaktta med tiden utvecklar högre psykiska funktioner (Phillips & 

Soltis, 2013, s. 92). Om barn tidigt får kontakt med olika texttyper såsom tal, berättande och 

högläsning i samspel med vuxna lära sig barnet att frigöra sig från här och nu och i stället kan 

förstå där och då och föra hypotetiska samtal (Lindö, 2009, s. 36). Säljö (2005, s. 41) 

beskriver ifrån Vygotskijs syn på det socialkulturella synsättet att språket fungerar som en 

resurs först för att kommunicera med andra människor, och därefter en resurs för att tänka. 

Detta är Vygotskijs berömda formulering om att kommunikation och tänkande först existerar 

mellan människor (inter-mental) för att därefter uppträda hos individen (intra-mentalt) som 

redskap att tänka med. Säljö menar att socialkulturellt perspektiv är att använda kulturella och 

språklig erfarenhet för att utveckla sin tankegång, fantisera och föreställa sig världen.  

Den närmsta utvecklingszonen 

Vuxna och barn lär sig bäst i den närmsta utvecklingszonen vilket är en central tanke hos 

Vygotskij. Det innebär att lärandet bäst sker utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Inte 

bortom detta. Fast (2011, s. 11) utgår från Vygotskijs socialkulturella perspektiv och använder 

sig också av den närmaste utvecklingszonen, vilket hon skriver om i sin bok Att läsa och 

skriva i förskolan. Hon poängterar att verksamheten i förskolan kan bidra till att på ett lekfullt 

sätt få utforska skriftspråket utifrån tidigare kunskaper och utifrån egna förutsättningar.  

Personal på förskolor måste ha goda teoretiska grunder om barns språkutveckling, för att 
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kunna komma alla barn till mötes i deras utveckling. Förskolans personal måste även ha 

kunskaper om det bostadsområde och samhälle barnen lever i. 

Centrala begrepp 

Eftersom uppsatsen behandlar muntligt berättande av olika slag har jag valt att göra en 

åtskillnad mellan de olika formerna. Nedan följer beskrivningar av dessa former som de 

skrivs fram i de arbeten som här refereras till. Ibland använder jag begreppet muntligt 

berättande utan att specificera det, det betyder att alla de olika typerna är inräknade. Centralt 

för alla formerna av muntligt berättande är begreppet literacy, därför definieras detta begrepp 

först.  

Literacy 

Många forskare använder ordet literacy vilket definieras i Nationalencyklopedin som läs- och 

skrivkunnighet. Själva grunden av literacy- begreppet står för ett system som är uppbyggt av 

symboler och tecken i vardagen som vi kommunicerar med, det innebär att ha ett rörligt 

intellekt och tillgodose sig information från en muntlig källa, en skriven text en bild eller film 

och utifrån det kunna associera till vad man har läst eller hört tidigare, förhålla sig kritisk till 

texten att förstå både den skrivna texten och undermeningen i texten. Dagens forskare har 

breddat begreppet genom en omfattande mängd olika textorienterade aktiviteter (Lindö, 2009, 

s. 42). Fast (2012, s. 10-11) är en av literacyforskarna och skriver att vi är omgivna av literacy 

i affären, på bussen, på tv etc. Nutida barn delar berättelser och bilder med barn på andra 

sidan jordklotet. Fast vidhåller att alla barn har rätt till en väg in i skrift- och lässpråket som är 

kulturellt och socialt relevant för barnens liv.  

 Uttrycket literacy förklarar Säljö (2005, s. 208) i sin bok Lärande & kulturella redskap. 

Han försvenskar ordet som skriftspråkliga aktiviteter. Det handlar inte bara om att kunna 

avkoda ord utan även om att kunna dra slutsatser, att göra associationer, att koppla det man 

läser till vad man vet om världen i övrigt och vad man har läst i andra sammanhang och kunna 

förhålla sig kritisk till och så vidare.  

Det Säljö påtalar tillhör även det muntliga berättandet, eftersom barnet måste ha en viss 

erfarenhet för att förstå innebörden av det som berättas. Därför är det viktigt att låta barnen 

smälta det de hört för att kunna samtala om sagan vid ett senare tillfälle (Olofsson, 2015, s. 

31). Liberg och Säljö (2010, s. 6-7) beskriver hur man ska lyckas med sitt läsande och 

skrivande. Många aspekter spelar in när man som lärare/ förskollärare ska välja texter. Något 

man måste tänka på är vilka socialkulturella erfarenheter man har av läs och skrivkunskaper, 

förhållningssätt och sympati, ämneskunskaper och kulturella bas, språklig, metaspråklig och 

metakognitiva kompetenser. I förhållande till texten bör man tänka på vilka deltagarna är och 

i vilket engagemang texten ska förekomma, även hur ord-, sats- och meningsbyggnad är. 

Dessa aspekter har en stor betydelse hur en person går vidare i sin inlärning av läsning och 

skrivning. Det kallas för literacypraktiker alltså kompetensen som gör människor till 

medverkande till en förmåga av att gå in och bearbeta en text och förstå innehållet i texten, 

kunna följa de grammatiska regler som gäller och hur bokstäverna kopplas ihop till ljud och 

använda egna tidigare erfarenheter som kan kopplas ihop i text och bild. Fast (2007, s. 22) 

nämner att barnens literacyutveckling grundar sig i högläsning, berättande och samtal. Genom 

berättande så får barnen så mycket mer än berättelsens innehåll. Orden får en innebörd. 

Barnen lär sig hur språket är uppbyggt och genom att lyssna så hör det berättelsens form och 

struktur i till exempel rimsagor. 



9 

 

Muntligt berättande av vardagshändelser 

Händelseförlopp i vardagen följer sagans struktur med början, händelser och slut. De 

innehåller människor och platser från en bekant miljö i vardagen (Fast, 2011, s. 110). Att 

berätta om vardagshändelser är något som görs dagligen. Det kan vara anekdoter från det egna 

livet eller att delge varandra erfarenheter. Det kan också vara ett sätt att arbeta med händelser 

som uppstått mellan barnen. Då återberättas förloppet och barnen får uppleva händelsen igen 

för att reflektera över sin egen del. Det är med denna betydelse jag använder muntligt 

berättande av vardagshändelser i uppsatsen. 

Muntligt berättande av sagor 

Med muntligt berättande av sagor menar jag att berättaren inte läser innantill utan berättar 

utan manus. En sådan sagoberättare är inte beroende av en text så hen kan lägga till och dra 

ifrån i berättelsen till åhörarens förtjusning. Berättaren är mer obehindrad och kan röra sig fritt 

i rummet och kan förstärka berättelsen med gester och mimik. Via berättelsen kan barnen lära 

sig mycket om språket och dess uppbyggnad (Fast, 2007, s. 17).  

Lindö (2009, s. 217) markerar några skillnader mellan tal- och skriftspråk. Den stora 

skillnaden är hur språkljudet är ett enda flöde där det inte finns pauser mellan orden, det är en 

språkmelodi. Skriften däremot markerar tydligt var meningen börjar och slutar. Under samtal 

så kan vi slarva lite med språket eftersom det finns en direkt interaktion mellan talare och 

lyssnare, genom gester, mimik och vår röst får vi fram det vi vill ha sagt och mottagaren 

förstår. Tvärtemot talspråket så måste man vara noga med att formulera sig rätt i skriftspråket 

eftersom man inte kan visa med gester och mimik vad man menar. Den skrivna texten är mer 

situationsoberoende. Den kan förstås även om man inte har direktkontakt med den som har 

skrivit texten. Detta innebär att muntligt berättande av en saga kan vara lättare för ett barn att 

ta till sig än högläsning av samma text. 

Dialogisk högläsning 

Dialogisk högläsning innebär att läsa med barnen istället för att läsa för barnen. Den 

dialogiska högläsningen måste vara väl förberedd ifrån förskollärarens sida, att man redan 

innan har studerat de bilder och text som man ska samtala om, vilket resulterar i ett bra samtal  

Kulturrådet (2015, s. 44) har tagit fram en sammanställning av olika läsfrämjande studier 

som visar på de olika effekter som blev mellan dialogisk högläsning och mindre interaktiva 

högläsningsformer. Den dialogiska högläsningsformen har givit högst resultat i den analys 

som gjordes vilket visade på störst inverkan i språkutvecklingen för grupper med yngre barn. 

Genom att introducera lässamtal tidigt hos barn görs det möjligt att i tid upptäcka och vidta 

åtgärder av bristande läsförståelse. Svensk forskning har kommit fram till att brister i 

läsförståelse hos barn som läser med flyt inte upptäcks förrän i tioårsåldern.  

I Kulturrådets rapport (2015, s. 44) redovisas det för hur högläsning ger goda effekter på 

barns språkutveckling vilket är väl dokumenterat. Genom högläsning lär sig barn uttrycka sig 

och får ett rikare ordförråd. Genom högläsning som görs med inlevelse och ger berättelsen liv, 

ges barnen en ingång till texter som de själva inte kan läsa eller till de som har lässvårigheter, 

underlättar det att få höra och lyssna på en berättelse. Framför allt kan högläsningen innebära 

en väsentlig del för de allra minsta barnens psykologiska anknytning till andra. Att tillföra 

berättelsen mening genom bilder, att samtala om och ställa frågor om, är att inte låta bilden ta 

överhand över det språkliga innehållet.  
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Tidigare forskning om muntligt berättande 

Under tidigare forskning tas det upp om lyssnandes innebörd, känslomässig utveckling, barns 

återberättande, språklig utveckling, fantasi, samspel och koncentration, att lära in och tillämpa 

muntligt berättande av sagor och till sist den pedagogiska miljön. 

Rollen som lyssnare  

Det kan ta lika lång tid att bli en bra berättare som att bli en bra lyssnare. Det krävs 

koncentration och från berättarens sida gäller det att försöka fånga upp lyssnaren genom att 

skapa förväntningar. Att tala om vad som krävs av lyssnaren innan berättelsen börjar kan vara 

avgörande för berättandes gång. Att det är lyssnaren som är med och skapar stämning, att 

förbereda lyssnaren på vilken historia det har att vänta och om den är lång eller kort. Allt 

beror förstås också på berättarens erfarenheter, gruppen, situationen och vad man vill få fram 

av berättarsituationen (Eskild & Hambro, 2005, s. 38). Lyssnandet är så märkbart om man är 

passiv eller aktiv, även små barn kan urskilja om lyssnaren är uppmärksam på det som 

berättas. De små barnen använder sig av intonation och gester som det tidigare har sett hos 

andra (Fast, 2011, s. 110). 

Ekström (2004, s. 10) menar att det inte bara är barnen som ska lyssna, även vuxna måste 

vara uppmärksamma när det lyssnar. Det har en stor betydelse att visa sig intresserad och 

lyssna på barnets osammanhängande berättelse. Vi visar inte bara med ord utan även med 

kroppsspråket att vi förstått barnets berättande. Barnet blir bekräftat och får lättare att själv 

lyssna på andra. Det är en central del av dialogen och en förutsättning för ordväxling. Barnet 

ges möjlighet att öva på turtagande. Ett barn som ingen lyssnar på blir oftast tystare med 

tiden. Barnet känner att de måste ha något intressant att berätta för att någon ska lyssna på det. 

De erfarenheter barnen bär på, både positiva och negativa, följer med in i förskolan och 

skolan. I förskolan och skolan har den vuxne ansvar för att barnet ska bli lyssnat på och tas på 

allvar så att det vågar prata och berätta för andra. Det händer något med den som lyssnar, 

ögon och mun vittnar om att berättelsen har grabbat tag i en, ögonen nyfiket uppspärrade och 

en mun som är vid öppen. Berättelsen börjar leva ett eget liv hos lyssnaren (Fast, 2007, s. 14).  

När man berättar stärks relationer mellan berättaren och lyssnaren. Berättelsen kan beröra 

en fysiskt genom exempelvis hjärtklappning, svettningar, rysningar, skratt och tårar. 

Förskolläraren som berättar har ett ansvar mot barnen genom att vara lyhörd på vad som 

händer under berättelsens gång. Barnen måste känna sig trygga med att förskolläraren inte går 

för långt. Berättandet kan ge tröst i svåra situationer, det kan ge glädje och sorg, den tillför 

alltid något (Fast, 2007, s. 14).  

 

Känslomässig utveckling 

Sagoläsning och berättande ger upphov till en psykodynamisk process. Det innebär att det vi 

tillägnar oss genom berättande både muntligt och genom läsberättelser i barndomen, påverkar 

ens förhållningsätt via normer och regler, som man har fått medvetet eller omedvetet genom 

berättandet, Vilket präglar förhållandet mellan lärare och barnen/gruppen och det enskilda 

barnet. Lindhagen, (1997, s. 61) medvetandegör hur barn ska få en helhetsupplevelse av 

berättande. Det viktigaste är att det är en kontinuitet i berättandet, att det återkommer under en 

längre period. Förskolläraren måste se till barnens förutsättningar och behov och stärka 

barnens svaga och starka sidor. Förskolläraren strävar efter att utvidga och fördjupa sociala, 

emotionella och kognitiva funktioner hos barnet genom att stimulera processarbetet och bilda 

nya processer. Barnens enskilda behov och psykiska mognad bör vara utgångspunkt för frihet 

i inlärningen. Kunskapen lärs in efter barnets förutsättningar. Berättandet ska följas som en 
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röd tråd i temat så att berättelsens innehåll bearbetas under en längre period och genomsyrar 

verksamheten. Det handlar inte bara om förlopp som avlöser varandra utan har också ett 

samband.  

Fast (2007, s. 28) relaterar till den amerikanska psykologen och pedagogen Jerome Bruner 

som anser att genom att få höra berättelser redan från tidig ålder, i olika sociala sammanhang, 

lär sig barnen regler för tänkande och sökande i att förstå livet i den värld vi lever. Barnen 

ställs inför en öppenhet att tänka själva. Oftast innehåller berättelserna ologiska inslag men 

det accepterar oftast av barnen. Genom berättaren navigeras barnen genom berättelsen och 

kan möta farliga troll, jättar och drakar men fortfarande känna sig trygga. Genom berättelsen 

kan barnen lära sig att vara kritiska mot omänskligt beteende. Att ta ställning och tala om vad 

man tycker är bra eller dåligt, ger barnen träning i att vara kritiska mot vad de hör och att 

kunna styrka sitt ställningstagande. Genom att lyfta fram motsättningar i berättelser, kan 

barnen lära sig att se två sidor av ett problem.  

En sammanfattning av Bettelheims synsätt ger oss en insyn i sagans djuppsykologiska 

sagotolkning 

En djuppsykologisk sagotolkning innebär att sagan ses som en spegel av och vägledare genom psykiska 

processer. Det förutsätter, att sådana symboler som talar till djupa, allmänmänskliga känslor och behov 

kan ha levt vidare genom generationer. Den som lever sig in i sagans och mytens symbolvärld får 

därigenom tillgång till erfarenheter, samlade ur det förgångna (Lindhagen, 1997, s. 33). 

Sagans struktur har en särskild betydelse med ständiga upprepningar, att onda makter och 

svårigheter går att besegra. Genom detta får barnet en egen tillit till sin egen styrka och 

duglighet samt en upplevelse av mening i livet (Lindhagen, 1997, s. 34).  

Barn återberättar 

I avhandlingen Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, 

bilder, text och tecken i förskolan belyser Björklund (2008, s. 136) att hon skiljer ut det 

muntliga berättande från när barn läser, skriver och ritar. Genom att använda artefakter till 

berättandet och även andra former av berättande ur bok och pärm med innehåll från 

vardagslivet blir det till en inspiration till att återberätta. I berättandet prövar barnen den 

grammatiska förståelsen av ord och ords betydelse och när ord passar in i sammanhang. 

Björklund fortsätter att förtydliga vikten av berättande. När barnen berättar sagor som de är 

väl bekanta med, reflekteras uttryck och ord som de använder från tidigare berättelser. Deras 

eget berättande blir då flerstämmigt, men kan även ta sig helt nya former där fantasin får ta 

plats.  Lindö (2009) hänvisar i sin bok Det tidiga språkbadet till banbrytande forskning 

framtaget av Anders Arnqvist i Barns språkutveckling 1993.   

Eftersom barns tidiga förmåga att ta till sig språkets grammatik avtar i sexårsålder så är det väldigt viktigt 

att ta tillvara denna receptiva period hos småbarnet. Det är extra viktigt att fånga upp barn i riskzonen för 

att förhindra läs- och skrivsvårigheter. Många studier har visat att barn som tidigt får möjlighet att 

uppmärksamma språkets byggstenar har en större beredskap för att lära sig läsa och skriva (a.a. s. 86).  

I förskoleklassen kan barnen i allmänhet återberätta en händelse med många detaljer och även 

hitta på egna berättelser. När barnen berättar egna sagor, märks det att de har förstått 

strukturen som i de vanliga folksagorna, tydlig början och tydligt slut och händelser 

däremellan som följer en röd tråd genom berättelsen (Ekström, 2004, s. 12).   

Språklig utveckling 

I sin avhandling skriver Fast (2007)  om att muntligt berättande kan vara till hjälp för att 

utmana barnen i deras literacyutveckling. Fast relaterar i sin avhandling till Carol Fox (1993) 

som i sin studie har kommit fram till hur barn som får ta del av en rik flora av berättelser som 
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till exempel traditionella sagor, får en kunskap om språket. Det kommer till stor användning 

när det själva berättar eller ska lära sig att skriva och läsa. Fast har även relaterat till Carlisle 

Sheridan (2000). Sheridan betonar tre viktiga aspekter till högläsning för barnen. Fast 

översätter hennes text till: 

     1.    Litteratur ger en väg in i samhälles kultur. Lärare i förskola och skola behöver vara medvetna om 

att kulturer har en berättelse. Kunskap om berättelser från olika miljöer är synnerligen viktigt om man 

arbetar i ett mångkulturellt sammanhang. 

    2.     Berättelser är en väg in i skriftspråket. När barnen känner glädje i ett ta del av en berättelse sporrar 

det dem att läsa själva. Det ger också motivation att skriva, då barnen börjar inse värdet av en skriven 

text. 

   3.      Berättelser bildar en ram för en myriad av upplevelser där barnen lär sig om andra människor och 

andra sätt att leva men där berättelsen också kan fungera som spegel för barnets eget liv (Fast 2007, s. 

157).    

Taube (2009, s. 77) uppmärksammar högläsningens och berättandes fördelar. De barn som 

inte själva kan läsa får en god inblick i vad meningen med böcker kan ge i gestaltning, 

spänning, humor, förströelse och kunskaper. Taube reflekterar över att om barns språk och 

tänkande ska kunna komma till uttryck, då behövs det samtal och bearbetning av det som har 

lästs och berättas för att kunna se de brister som kan uppstå i förståelsen. Om det upptäcks i 

tid då blir det lättare att hjälpa barnet vidare. Ett samtal kan handla om ords skiftande 

betydelse och om handlingen i berättelsen. 

Fantasi 

Fantasi kan uppfattas som att man ljuger, framför allt kan det komma från barn som inte är 

vana att höra på berättelser, sagor och historier. Barnen har lärt sig att det är fel. 

Förskolläraren kan behöva prata med barnen om vad det är för skillnad på att ljuga och att 

hitta på. När man gör en historia får man ta sig friheten till att använda fantasin och hitta på. 

Det är upp till den som lyssnar om den vill tro på innehållet eller inte (Eskild, Hambro, 2005, 

s. 39).  Fantasin och inre bilder kan göra sig så starka för barnen att de blir rädda. De har svårt 

att behandla innehållet i det som berättas, förskolläraren har ett stort ansvar att bearbeta 

rädslan hos barn, genom att prata med barnet eller dramatisera berättelsen. Barnens rädsla 

måste tas på allvar och respekteras och måste stötas och blötas tills barnen känner sig trygga i 

fantasins värld (Lundin Rossövik, 2002, s. 4). 

Vygotskijs ser fantasi som en medvetenhetsform som hör samman med verkligheten. Han 

anser också att sagor, myter och legender inte är något mer än urval av element hämtade från 

verkligheten. Vygotskij hävdar även att fantasin är uppbyggd av tidigare kunskaper ur 

verkliga livet men kan också innehålla andras berättelser och beskrivningar av verkligheten, 

vilket gör verklighet och fantasi beroende av varandra (Löfdahl, 2004, s. 46). Bruce (2010, s. 

106) relaterar också till Vygotskij i boken Utbildningsvetenskap i förskolan. Hon skriver att 

”fantasi och verklighet inte står i något motsatsförhållande. Ju rikare bank av erfarenheter och 

intryck, desto mer näring av kreativitet och fantasi. Man fyller på sitt erfarenhetskapital och 

kan därigenom föreställa sig fler inre bilder, påfyllnad av nya bilder; den färgar det vi 

upplever med associationer, emotioner och ger därmed liv och karaktär åt våra begrepp”. En 

berättelse är nästan magisk, den kan trollbinda barnen med sitt innehåll. ”Det var en gång” gör 

barnen nyfikna på vad som ska hända. De kan lyssna till en berättelse flera gånger, fast det vet 

hur berättelsen kommer att sluta. Att läsa samma berättelse flera gånger ger barnen en 

trygghet och de kan våga slappna av när de lyssnar. Barnen lyssnar inte bara på berättelsen för 

händelsens gång utan rycks med in i en fantasivärld där allt kan hända gång från gång med 

talande djur, ren magi, häxor, troll och andra sagoväsen vilket får fantasin att flöda (Fast, 

2014, s. 31). 
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Att lära in och tillämpa muntligt berättande av sagor  

Det finns olika vägar att lära sig en saga utantill skriver Maria Lundin Rossövik (2002, s. 13-

14) i boken Följ med till sagans land. Hon beskriver strategier till att bli en bra berättare. 

Upprepning är en bra början att öva in en saga på. Låt andra i din omgivning höra berättelsen 

åtskilliga gånger så att det känns som att berättelsen behärskas. Ett sagoskelett görs genom att 

sagan kortas ner till enstaka ord som får symbolisera berättelsen. Med orden har du stommen 

till sagan. Sagoskelettet används till att göra sagokort. På sagokortet ritas en bild som 

symboliserar sagan, på baksidan skrivs sagoskelettet ner. Korten är praktiska på så vis att 

barnen själva kan återberätta genom bilden och de fåtal orden som står på baksidan. En kista 

eller en påse med olika material som till exempel en kopp, vante, spegel med mera, kan 

användas till att föra sagan vidare. Då får materialet en egen innebörd och tillför sagan något 

extra. Flanobilder och skuggbilder kan vara tacksamt att använda sig av när man ska berätta 

för barnen (Ekström, 2004, s. 55). Sammanfattningsvis kan sägas att det kräver tid till 

förberedelse inför att berätta en saga. 

Fortsättningsvis skriver Olofsson (2015, s. 138) om framförandet av berättelsen. Att ha 

ögonkontakt är viktigt. Man samlar in barnen med blicken så att alla känner sig sedda och 

uppmärksammade under berättelsens gång. Med rösten kan man ge de olika karaktärerna en 

egen röst. När man berättar måste man ha både engagemang och inlevelse. Växla tonläget 

mellan högt och lågt, fort och långsamt. Lägga in pauser för att höja förväntningarna och ge 

tid till eftertanke.  Berättarrollen är den som för fram berättelsen men genom att gå in i rollen 

förhöjs spänningen och gör berättelsen mer slagkraftig. Även att gå ur berättelsen och vända 

sig direkt till lyssnarna och ta in deras tankar och idéer gör att de känner sig mer delaktiga i 

berättelsen. I inledningen av berättandet så presenteras någon form av problem eller uppdrag 

som måste lösas det är det som berättelsen ska följa. Det som inte för handlingen framåt i 

berättelsen utesluts, då blir inte berättelsen för lång och omständlig och gör så barnen orkar 

lyssna. 

Den pedagogiska miljön 

Förskolan och förskoleklassens miljö har stor inverkan på lusten till lyssnande och läsande. 

Personalen måste ha ett medvetet förhållningssätt till hur de utser böcker som ska finnas i 

verksamheten. Placeringen av böckerna spelar också en stor roll för barnens läslust och 

nyfikenhet (Andersson, 2015, s. 85). I en rapport från statens skolinspektion (2012) framkom 

det att många ”verkar ha ett oreflekterat sätt att hantera barnbokslitteraturen, mer som ett 

tidsfördriv än en lärandemiljö” (Andersson, 2015, s. 36).  

En förutsättning för att berättande och sagoläsning ska vara genomförbart är ostördhet. 

Rummet, vrån eller hörnet ska inte vara något genomfartsrum där barnen blir störda från yttre 

stimuli såsom för mycket bilder på väggarna och leksaker kan förstöra koncentrationen för 

barnen. Avgörande är också om man sitter bra både som stor och liten, är belysningen bra, ser 

alla bilderna om sådana ska visas, är rummet vädrat så det inte blir syrebrist, vilket påverkar 

koncentrationen negativt. Se till att insyn inte förekommer och kom ihåg att stänga av 

mobilen. Efter att alla dessa kriterier är uppnådda kan berättelsen börja (Ekström, 2006, s. 40). 

När man är klar med hur berättandemiljön ska se ut så får man ta nästa steg till hur man tar 

emot barnen till berättandet vilket Lundin Rossövik (2002, s. 16-17) tar fasta på, hon skriver 

att det ska kännas lite magiskt att få gå in i sagans värld. Det ska kännas att här kommer det 

att hända något speciellt. Att sätta igång sagoberättande med en ritual varje gång gör 

förväntningarna på berättarstunden hög. Om alla har samma ritual i arbetslaget så vet barnen 

vad de har att förväntas och känner igen sig gång till gång. Man kan ha exempelvis musik 

som skapar stämning när man kommer in i rummet. Det finns många ingångar till sagans 

värld det är bara fantasin som sätter gränser, från sagoglitter till sagoparaply och allt där 
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emellan. Lindö (2011, s. 30) skriver att det är betydelsefullt att det finns böcker, välbetänkt 

material och andra lärandeverktyg för olika sysselsättningar. En förutsättning är dock att 

materialet måste vara tillgängligt när barnen får lust att använda det för att hålla lusten vid liv.  
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Metod 

I detta avsnitt presenterar jag mitt val av kvalitativa intervjuer som metod och hur dessa 

genomfördes. Jag visar hur jag gjorde mitt urval och presenterar kortfattat de förskollärare 

som intervjuades. De etiska aspekterna redogörs för och slutligen presenterar jag validitet och 

reliabilitet för undersökningen.  

Metod och genomförande 

Jag utgår från att intervjua förskollärare om muntligt berättande i förskola och förskoleklass. 

Jag använder mig av kvalitativ intervju vilket innebär att förstå världen utifrån den man 

intervjuar. Syftet med intervjun är att komma fram till ny kunskap om hur berättandet 

tillämpas i förskola och förskoleklass. Jag intervjuade fyra stycken förskollärare, två från 

förskolan och två från förskoleklass. De har arbetat olika länge, en har några år inom 

förskolan och de andra har lång erfarenhet inom förskola och förskoleklass. För att få 

förskollärare att ställa upp på intervjun, har jag gått runt till olika förskolor och 

förskoleklasser och lämnat över ett informationsbrev om vad min intervju ska handla om och 

information om hur jag hanterar insamlat data. Därefter har förskollärare som har varit 

intresserade hört av sig och vi har bestämt tid och plats för intervjun. Under intervjuerna har 

jag spelat in och sedan transkriberat. För varje intervju har jag avsatt 40-50 minuter. I mitt 

informationsbrev har jag skrivit tydligt att jag riktar min intervju till förskollärare.  

 Enligt Kvale (1997, s. 32) så måste intervjun ha en viss struktur och tydligt syfte. En 

forskningsintervju är inte som ett samtal utan som intervjuare så har man kontrollen över 

intervjun. Den kvalitativa intervjun ses som halvstrukturerad vilket står för att varken vara ett 

öppet samtal eller baserat på ett strängt strukturerat formulär. Intervjun håller ett visst tema 

som utgör frågorna till intervjun. Inspelningen av intervjun utgör materialet till att tolka 

svarens mening vad den tillför sin egen forskning. Genom att skriva ut alltså transkribera det 

inspelade materialet får man ut de viktigaste man vill ha med i sin studie.  

   Fast (2007, s. 47) skriver att ”Den som står sin informant nära, förser denne omedvetet 

med garantier för att han eller hon inte ska förminskas till ett objekt.  Men, varnar Bourdieu, 

inte ens den mest förtroliga relation kan leda till sann förståelse om den inte samtidigt 

ackompanjeras av en allmän uppmärksamhet mot andra människor, en självinsikt och 

öppenhet mot vardagligt liv och leverne. Och visst kan den som blir intervjuad spela hela 

situationen ett spratt genom att ge den bild som han eller hon önskar ge av sig själv eller vill 

andra ska ha”.  

Urval 

Min intervju vänder sig enbart till förskollärare för att få en professionell syn på berättande i 

förskolan/ förskoleklass. Mina frågor utgår från syftet och är relevanta i sammanhanget.  

Alla förskollärare arbetade med de äldre åldrarna; 4-5- och 5-6-åringar. Jag benämner 

förskollärarna för 1,2,3,4. Förskollärare 1 och 2 arbetar i förskola, förskollärare 3 och 4 

arbetar i förskoleklass. Förskollärarna var alla kvinnor och medelåldern runt femtio år. De har 

arbetat olika länge, en har arbetat i några år i förskolan, resten har lång erfarenhet. De med 

tidigare erfarenheter har arbetat i förskola och förskoleklass och två av förskollärarna har 

arbetat som förskolechef tidigare, men återgått till att arbeta i barngrupp igen 
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Det etiska hänsynstagandet  
De som berörs av min intervju har genom ett informationsbrev tagit del av syftet och målet 

med undersökningen. Breven delade jag ut personligen till de berörda förskollärarna. I mitt 

informationsbrev står det klart vad som gäller under intervjun. De förskollärare som väljer att 

delta i min studie gör det på frivillig basis och de kan när som helst välja att dra sig ur 

undersökningen. Kontaktuppgifter står på informationsbrevet till mig och handledaren så att 

den som har frågor kan höra av sig. De förskollärare som ville vara med i min studie hörde av 

sig på mejl eller telefon. Informationsbrevets syfte var att ge information om vad som kunde 

förväntas av deltagarna i undersökningen. De som blev intervjuade fick även skrivet i brevet 

och sagt av mig innan intervjun startade att de har rätt att avbryta sin medverkan när det vill. I 

den information som förskollärarna fick i brevet beskrivs de mest väsentliga inslagen i 

utförandet av undersökningen som av olika anledningar kan tänkas påverka deras villighet att 

delta i intervjun (Vetenskapsrådet 2015). 

För att jag ska kunna intervjua förskollärarna så måste jag ha ett samtycke. Jag har 

informerat de berörda om mitt syfte med intervjun och på det sättet vet de vad det handlar om 

och de gav mig sitt samtycke att utföra intervjun. (a.a. s. 9). 

Genom informationsbrevet har jag skrivit tydligt att de kommer vara anonyma i 

undersökningen och de data som insamlats behandlades bara av mig vilket förskollärarna 

kände sig trygga med. Datauppgifterna har jag förvarat på ett säkert sätt, alltså på sådant sätt 

att ingen obehörig har tillgång till det. När mitt examensarbete är godkänt och helt färdigt ska 

all data förstöras vilket även framgick i informationsbrevet. Jag skrev i brevet att de kommer 

att vara helt anonyma, inga namn på personer, förskolor, städer eller något som kan rubba 

någons identitet kommer nämnas i studien. Detta är vad konfidentialitetskravet står för. 

Nyttjandekravet gör gällande att insamlat forskningsresultat inte får användas i andra syften 

än det som är sagt från början (a.a. s. 12-14). 

Validitet och reliabilitet  

När jag utförde min studie var det viktigt att veta att min intervju undersökte det som 

undersökningen syftar till. Att mina frågor var relevanta och att det som intervjun syftar till 

kommer fram och är för den målgrupp som undersökningen är till för. Mina frågor gicks 

noggrant igenom och en provintervju genomfördes för att se om vissa begrepp kan vara 

svårtolkade och måste antingen förklaras eller göras om vilket validitet står för. 

Trovärdigheten i min intervju måste vara på ett sådant sätt att det inte får finnas något tvivel 

om att det blir ett annat utslag vid en senare intervju vilket är innebörden av reliabilitet. 

(Ejlertsson, 2014, s. 108-110). 
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Resultat  

Mina frågeställningar utgår från hur förskollärare använder muntligt berättande i 

verksamheten och metoden jag valt är kvalitativ intervju. Därför har jag valt att citera rikligt 

ur det empiriska materialet. Alla citat presenteras ordagrant utifrån de transkriberade 

intervjuerna och jag har kommenterat dem för att tydliggöra vad som är väsentligt. Resultatet 

är sorterat i teman baserat på frågeställningarna. 

Typer av muntligt berättande 

De typer av muntligt berättande som framkommer bland förskollärarna är: muntligt berättande 

av sagor, muntligt berättande av vardagshändelser och dialogisk högläsning. Det som 

framkommer är att samtliga förskollärare använder dessa typer regelbundet i verksamheten.  

Muntligt berättande av sagor 

Förskollärarna ger en inblick i det muntliga berättandet och ger en bild av hur det används i 

förskola och förskoleklass. Förskollärare 1 säger att muntliga berättandet förekommer inför 

något projekt eller under dagen. På hennes förskola förekommer ingen läsvila, förskollärare 1 

förklarar: 

Vi har läsvilan flytande under dagen. Ingen vill sitta still efter maten och lyssna på en bok, det har ingen 

ro till att lyssna. Vi går runt bland barnen och frågar om det är någon som vill lyssna på saga. Ibland så 

har vi e-böcker med bilder som vi använder med projektorn så alla ser. Då kan man ha läsvila för många 

samtidigt. 

Förskollärare 2 kan nästan inte komma på när hon berättade en saga sist utan bok men efter en 

stund kom hon på två tillfällen den här terminen som muntligt berättande förekom. Båda 

gångerna utomhus. Då berättade hon om bockarna Bruse och hade med sig rekvisita. Den 

andra gången berättade hon om skräp-Maja, som behövde hjälp för att plocka skräp i skogen. 

Annars så läser de varje dag för barnen efter lunchen. 

Förskollärare 3 berättar att berättandet kan vara inplanerat, spontant och väldigt 

individuellt och när det passar i sammanhanget. 

När vi ska ha några festligheter så kan man starta upp med en berättelse och istället för att ha läsvila göra 

en berättelse med barnen. 

Förskollärarna förklarar att de läser högt ur en bok varje dag däremot förekommer inte det 

muntliga sagoberättande varje dag. Det muntliga berättandet kommer lite i skymundan. 

När förskollärarna berättar sagor framkommer det att alla ibland använder sig av rekvisita. 

Förskollärare 1 använder mest mimik och kroppsspråk men ibland plockar hon in rekvisita 

från omgivningen. Tidigare terminer har förskollärare 2 använt sig av sagopåsar. En saga som 

var återkommande var sagan om vanten, hon beskriver: 

Först läser jag igenom sagan själv, sen högt för barnen. Sen hjälps alla åt att berätta berättelsen så det blir 

ett muntligt berättande. Barnen blir tilldelade rekvisita i form av djur. Jag tar in så många djur i sagan som 

det finns barn i gruppen, varje barn får bli ett djur och komma fram med djuret och säga replikerna, då 

blir det inte alltid de djur som finns i sagan utan kanske måste plocka bort något djur eller lägga till ett 

djur. Barnen måste tänka själva och lyssna aktivt för att veta när det är deras tur att säga repliken och var 

de befinner sig i sagan de är en del av sagan 
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Förskollärare 3 förklarar sin syn på rekvisita. 

Man behöver inte så mycket peruker och utklädnader. Det är tryggt att se att du är du. Och med små 

medel göra berättandet bra i alla fall. Det behövs bara olika hattar eller handväska eller en nalle för att 

visa vem man är för sen använder jag olika röst lägen och kroppsspråk. De vet precis vem man ska 

föreställa fast de ser att det är jag, vilket ger en trygghet. De gånger man har klätt ut sig för mycket då törs 

inte barnen kliva med utan håller sig på avstånd för att de inte känner igen vem du är. Men när det ser att 

det är du, då vågar det kliva med och vara delaktiga i berättandet. Då kan man nästa gång ta med barnen i 

berättandet och fråga hur var det nu i sagan ska det vara si eller så vad tycker du? Det skapar delaktighet, 

barnen får vara med och planera, vet hur berättelsen ska vara. Man behöver inte bygga upp en hel scen 

eller göra det förstort. Låt det hända i stunden det behöver inte vara så svårt, ta en scarf runt huvudet så 

blir man någon annan just då 

Förskollärare 4 har inte alls den rekvisita i den utsträckning som hon skulle vilja, hon 

förklarar 

Vi har ju projektet sol (skriv och läs) där ingår det handdockor som rekvisita men de hör till en speciell 

saga så det är styrt. Det är svårt att ta de handdockorna till någon annan saga för det är så inarbetade i 

projektet. Barnen har tillgång till förklädnader men i en liten utsträckning om de skulle vilja dramatisera 

en saga 

Alla förskollärare använder sig av rekvisita, men hävdar också att det går bra med bara rösten 

och kroppsspråket. Förskollärarna känner att rekvisita är bra, Det som kan spela någon roll 

när man ska berätta är att, materialet måste ses över så inget fattas, när man t.ex. använder 

sagopåsar. 

Muntligt berättande av vardagshändelser 

Förskollärarna pratar om hur de använder sig av muntligt berättande, utifrån vardagliga ting 

Förskollärare 4 förklarar  

Det egna berättar tillfällena där jag kan berätta om mig själv som exempel ”en gång när jag var liten”, 

Sådana stunder märker man att barnen stannar upp och blir blickstilla och bara lyssnar. 

Förskollärare 2 betonar att genom berättelser lär man sig hantera olika situationer i vardagen 

Förskollärarna kan prata om en händelse som har hänt och få barn medvetna om sin egen 

delaktighet i händelsen, förskollärare 3 förklarar: 

Om det har hänt något en incident eller dilemma något i barngruppen man vill belysa på olika sätt. Barnen 

får reflektera, så här ser det ut när du gör si eller så hur känns det när du ser eller hör det här? Barnen är 

med och reflekterar under berättandes gång, hur ser man ut när det här händer? hur löser man det här? 

barnen får ta del i hur man går vidare, var landar man i slutänden. Vi vuxna måste hjälpa och kunna visa 

hur man går vidare. 

Även förskollärare 1 säger: 

Vid värdegrundsprat så gör vi olika berättelser om händelser. Barnen har svårt att se sin egen del i 

situationer som upplevs negativa. Genom berättelsen så blir barnen medvetna och får komma med förslag 

och reflektera över, vad kan vi göra nu och gå vidare. 

Varje förskollärare ser en fördel med att berätta vardagliga händelser med barnen. Barnen får 

upptäcka att de själva påverkar en händelse, både positivt och negativt och får hjälp att 

hantera situationen. 

Dialogisk högläsning 

Förskollärare 4 läser för barnen varje dag före lunch och vid ”en läsande klass” med 

läsförståelsestrategier, det är mer undervisning som ligger på fasta tider i veckan och då är det 

olika uppdrag, ena dagen så kanske hon berättar berättelser med handdockor och nästa dag 

tittar på hur en berättelse är uppbyggd. Förskollärare 1 läser sagor ur en bok, hon går runt och 
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frågar barnen under dagen om någon vill höra på högläsning. Hon använder sig även utav 

boksamtal. Förskollärare 2 högläser varje dag för barnen efter lunchen. Förskollärare 3 säger, 

Jag läser saga varje dag före lunch, men vi pratar om ordförståelse och meningsbyggnad och själva 

innehållet ur böcker vid andra tillfällen. 

Förskollärarna använder sig av dialogisk högläsning varje dag och arbetar med olika 

läsförståelsestrategier eller bara till att ha en lugn stund innan lunch eller efter lunch. 

Aspekter som påverkar förskollärarnas muntliga berättande 

Nedan redovisas det aspekter som påverkar det muntliga berättandet. De teman som 

framkommer är att förskollärarna upplever att tiden inte räcker till, att gruppstorleken har 

betydelse för vilka pedagogiska val de gör i berättandet och att den pedagogiska miljön spelar 

roll för möjligheten att tillämpa muntligt berättande.   

Tiden 

Förskollärarna förklarar hur det går tillväga när det ska berätta, om de ska planera innan eller 

läsa högt ur böcker.  

Förskollärare 1 påtalar att berättandet går till på olika sätt och det bestämmer i förväg vad 

de ska berätta och arbetar sedan i projekt.  Förskollärare 2 hävdade att hon inte var så duktig 

på att berätta utan bok men med boken kunde hon sväva ut och göra förklaringar och inte 

hålla sig strikt till texten.  

Jag behöver en stomme att utgå ifrån säger förskollärare 2.  

Förskollärare 4 känner en viss frustation att inte hinna med att berätta och läsa in sig på olika 

sagor. Hon förklarar att: 

Eftersom berättelser ur mitt egna liv inte behövs läsas in så blir det på ett naturligt sätt man berättar.   

 Förskollärare 3 planerar och läser in sig på sagan så hon kan den utantill. Hon berättar för sig 

själv för att bli riktigt säker på innehållet. Förskollärare 3 nämner även att 

Jag vill skapa stämning och en viss atmosfär, genom att tända ljus och duka fram det material som ska 

vara med under berättandet.   

Alla förskollärare känner att de behöver förbereda sig innan de berättar. Det gäller även 

berättelser ur det egna livet. Att bara kastas in i berättandet utan att vara förberedd är inget 

som förskollärarna skulle vilja.   

Alla förskollärare påtalar att det vill arbeta mer med muntligt berättande. Förskollärare 4 

säger att man ibland får en idé som man skulle vilja genomföra, men tiden räcker inte till. Hon 

påtalar även att 

Absolut vill jag läsa mer och berätta. Jag vill använda litteraturen på ett annat sätt, det pratar vi kollegor 

om varje år men sen rinner det ut i sanden 

Förskollärare 1 känner att det man vill göra försvinner lätt till saker som måste göras. Hon har 

lätt för att berätta. Hon skulle kunna ta fram hur många berättelser som helst och berätta på en 

gång. Hon påpekar att 

Utvecklingssamtal är en bit som tar tid när jag är ensam förskollärare, så saker blir inte av fast jag vill. 

Förskollärare 2 blev så inspirerad av att prata om berättande och hur hon har arbetat förut med 

berättande och insåg att hon faktiskt hade gjort en del. Nu lägger hon in det i sin planering till 

nästa termin. Förskollärare 3 vill absolut arbeta mer med berättande hon säger att  
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Jag berättar sagor varje dag men då pratar vi ordförståelse och meningsbyggnad och sådana saker. När jag 

arbetar med de yngre barnen används mer rekvisita, jag skulle vilja se att man kan komplettera det jag gör 

med de yngre barnen att jag även kan göra det med de äldre barnen och tvärtom. Kunna bygga upp ett 

berättande och fördjupa och prata om innehållet på ett roligt sätt. 

Alla förskollärare vill ha mer muntligt berättande i verksamheten, de aspekter som gör att det 

inte kan är tiden och de övriga uppdragen som måste göras som t.ex. utvecklingssamtal. Det 

som fram kommer i intervjun är att förskollärarna känner en glädje med att få berätta.  

Gruppstorlek 

De flesta av förskollärarna ville ha en liten grupp att berätta för. Förskollärare 2 beskriver 

vikten av en liten grupp på ungefär 5-8 barn. Hon säger 

På eftermiddagarna när det var väldigt mycket barn så användes flanosagor och sagopåsar, men där var 

inte barnen aktiva. Eftersom det var så stor grupp med barn så var syftet bara att få ner barnen till ett lugn 

och ro. Men i ett annat sammanhang med färre barn skulle barnen vara aktiva och lyssna mer intresserat 

och delta i berättandet på ett annat sett. Flanosagor och berättande fångar barnen mer än bara att läsa en 

bok.   

Förskollärare 3 ser en fördel med att ha flera barn och gärna åldersblandat. Hon kan tänkas sig 

ha en grupp runt 15-20 stycken men då måste hon och barnen vara väl inarbetade i 

berättelsen. Hon ser fördelar med att vara flera som kan stötta varandra i berättandet. Hon 

påtalar att 

Fördelen med en stor grupp är att det är lättare att få delaktighet, för det smittar oftast av sig till varandra, 

glädjen till att berätta 

Förskollärare 1 ser helst att man har en liten grupp på 4-5 barn hon ser fördelen med att kunna 

vara mer nära och göra berättandet i mindre skala. Hon säger att 

I en stor grupp är det svårt att fånga alla, de lessnar fortare. Jag måste överdriva mitt kroppsspråk så jag 

kan fånga upp barnen 

Även förskollärare 4 känner att en liten grupp med barn ger mer till barnen, de behöver inte 

vänta så länge på sin tur att få prata. Nu har hon 25 barn i sin grupp hon uttrycker 

fem till sex stycken barn max åtta, då möter man upp och alla kommer till tals och orka vänta på sin tur. 

Jag märker att förskolan barnen gick i tidigare, berättade mycket sagor för barnen, de har så livlig fantasi. 

Det känns bra att barnen har fått den biten tidigare för då kan vi bygga vidare på den   

Här är i stort sett alla förskollärare eniga om att ha en liten grupp med barn att berätta för. Den 

som utmärker sig är förskollärare 3 som kan tänkas ha en grupp på 15-20 stycken barn när 

hon berättar. 

Den pedagogiska miljön 

Förskollärarna påpekar vikten av ett rum eller vrå där sagor och berättelser berättas. 

Förskollärare 1 förklarar att de har en soffa som de använder ibland, det finns böcker vid 

soffan som är lättillgängliga för barnen, men förklarar att det blir mest berättande i samlingen 

eller en massagesaga som avslut på dagen i samling. Likt förskollärare 1 har förskollärare 4 

också ett berättande i samlingen på mattan eller om det är några få så kan de sitta i en soffa.  

Förskollärare 2 talar om att de har precis inrett ett rum som man ska kunna använda till 

berättande och skuggsagor med hjälp av en overhead. Annars så tycker hon att man kan 

berätta där man är, till exempel skogen. Det som är det viktiga enligt förskollärare 2 är att 

sagopåsen är komplett så att man kan ta med den överallt. Förskollärare 3 säger att 
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Nej det är stunden som avgör det, för hur många barn och i vilken form de är, det kan ju berättas i 

skogskojan eller vid äppelträdet eller mattan. Det är inte platsen som är viktig utan det är jag som aktör 

som skapar spänning och mystiken runt berättandet 

Förskollärarna vill skapa stämning när de ska berätta, men det är olika förutsättningar till det. 

Några har tillgång till sagorum andra till en sagomatta eller en soffa vad det än må vara så 

påtalar alla att det går att berätta var som helst. 

Olika syften till att använda muntligt berättande 

De olika syftena till att använda muntligt berättande har jag delat upp i två underrubriker, den 

ena är värdegrund och den andra är språklig utveckling och fantasi. Olika typer av muntligt 

berättande görs utifrån olika syften. Detta presenteras närmare i analysdelen. Här redogörs det 

för vilka syften muntligt berättande har. 

Värdegrund 

Förskollärarna hade mycket gemensamt i sitt berättande. Alla uttryckte att delaktighet var en 

viktig del i berättandet och att det arbetar med återberättande där barnen var en stor del 

involverade.  De kan prata om en händelse som har hänt och få barn medvetna om sin egen 

delaktighet i händelsen. Förskollärare 3 förklarar: 

Om det har hänt något, en incident eller dilemma, något i barngruppen man vill belysa på olika sätt. 

Barnen får reflektera, så här ser det ut när du gör si eller så hur känns det när du ser eller hör det här? 

Barnen är med och reflekterar under berättandes gång, hur ser man ut när det här händer? hur löser man 

det här? Barnen får ta del i hur man går vidare, var landar man i slutänden. Vi vuxna måste hjälpa och 

kunna visa hur man går vidare. 

Även förskollärare 1 säger: 

Vid värdegrundsprat så gör vi olika berättelser om händelser. Barnen har svårt att se sin egen del i 

situationer som upplevs negativa. Genom berättelsen så blir barnen medvetna och får komma med förslag 

och reflektera över, vad kan vi göra nu och gå vidare. 

Förskollärare 1 betonar att målet med berättandet kan komma i stunden, det är lätt att plocka 

från läroplanen det är som en godisbutik att plocka bitar ifrån. Genom olika berättelser lär 

man sig hantera vardagliga ting. Genom öppna frågor får barnen tänka till, vad händer här 

näst. Förskollärare 2 uttrycker 

Det är inte berättelsen isig för det är mest klassiska sagor man berättar, Det man vill åt är barnens 

deltagande genom lyssnande, tänkande och barnens återberättande, mer det än själva sagans innehåll. 

Kunna följa en berättelses gång lära sig lyssna på andra och lära sig turtagning. Det anser jag viktigt. 

Förskollärare 4 uttrycker att när hon läser är syftet att hitta kärnan i berättelsen och följa 

berättelsens/ sagans gång och hur man sammanfattar berättelsen. Hon menar att det är mera 

undervisningssyfte än njutningssyfte att få lyssna till en berättelse. Men säger även att 

Varje dag före lunch så har vi ett njutnings syfte att barnen får lägga sig ner på mattan och lyssna till en 

saga och bara ta det lugnt 

Genom sagoberättandet lär sig barnen värdegrunden på ett naturligt sätt. Genom att återberätta 

och reflektera, ges barnen kunskap om hur man ska vara och inte vara mot varandra. Detta har 

de fyra förskollärarna reflekterat över och kommit fram till att berättandet är ett bra redskap 

att främja barnens delaktighet i sitt handlande. 

Genom intervjuerna jag har gjort med förskollärarna så framkom det att de såg en stor 

skillnad mellan muntligt berättande och högläsning. Förskollärare 1 säger 
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Ja jag märker av skillnad genom att barnen är med mera under berättandet och sitter spänt och fångar 

berättandet på ett annat sett, lyssnar vad ska hända nu man fångar upp barnen det är mer intresserade, 

barnen tittar på den som berättar och följer med i händelsen, kroppsspråk som jag förmedlar, 

interaktionen är på ett annat sätt mer kroppsligt. Med bok sitter barnen mera stilla men är med. om man 

läser en bok så är barnen väldigt fokuserade på boken. Har man boksamtal blir det en annan typ av 

situation. När man berättar så lyssnar de mer aktivt och hur jag gör mina rörelser interaktionen blir på 

annat sett barnen har svårt att sitta still och vill vara med i berättandet fysiskt, hoppigt och mer rörelse. 

Bilder visas när man läser böcker eller ibland täckes de för. Vid boksamtal tillför bilden något men vid 

berättande så stör bilden. Antingen boksamtal eller berättelsen. Man lär in boken så man kan berätta fritt 

utan manus prata ur minnet. Läser ofta samma böcker så jag kommer ihåg dom sen. Barnen bryr sig inte 

om ifall man utesluter något i en berättelse eller hoppar i texten. De acceptera att man berättar på sitt sätt. 

I berättelsen är barnen mer engagerade och frågar vad händer sen men boken ger inte samma gensvar på 

det sättet 

Förskollärare 4 konstaterar att barnen är mera engagerade när hon berättar än när hon läser. 

Hon säger 

Barnen räcker upp handen och vill säga att det där har jag också varit med om tidigare.      

Förståelse vad man har med sig i sitt bagage, det blir mycket mer dialog 

Förskollärare 3 förklarar att det handlar om hur säker man är i berättandet i den situationen 

och hur man använder berättelsen. Hon kan plocka in ett barn som får vara med och berätta 

vad som ska hända. Hon ställer frågor till barnet som t.ex. vad säger stora bocken Bruse?  

Hon för en dialog in i berättandet.  Är det en berättelse som barnen känner igen och kan, så 

ger det en trygghet.  Man ser genom mimik och kroppsspråk att till exempel snart kommer 

trollet. 

 Att veta, skapar trygghet, då är trollet inte lika ruskigt   

Förskollärare 2 ser att vid bokläsning lyssnar barnen, men vid berättande så lyssnar de mer 

aktivt. Det syns på barnen, fortsätter förskollärare 2, att när de själva berättar märks det att de 

andra barnen blir intresserade och aktiva. De är även snabba på att rätta varandra om någon 

kommer ihåg fel. Förskollärarnas syn på muntlig berättande är positivt. Det ser bara fördelar 

med att berätta muntligt mot att läsa i en bok rakt upp och ner. 

Språklig utveckling och fantasi 

Samtliga förskollärare talar om vikten av språket och fantasin. Förskollärare 2 säger att 

fantasin påverkas och genom berättande så blir det som hjärngymnastik, abstrakt tänkande 

och ett eget tänkande. Egna formuleringar och språkets uppbyggnad tränas. Förskollärare 3 

poängterar att språket är viktigt, att barnen får vara med att reflektera runt språket och orden. 

Hon lägger stor vikt på kroppsspråket och mimiken som visar att allt hänger ihop. Hon 

förklarar 

Man kan inte prata med pipiga musrösten när trollet kommer det skulle förstöra förståelsen så röstlägen är 

viktiga eller att man visar med kroppen att något är bra fast det inte är det. När barnen lånar materialet till 

sagan så kan man höra vad de har snappat upp från berättandet, det är många gånger man hör hur man 

själv lätt som troll eller pipig mus och tittar jag på barnen så har det samma mimik som jag. Barnen hjälps 

åt att föra berättelsen framåt genom att fylla i åt varandra  

Förskollärare 4 tror att berättandet har stor betydelse för barns utveckling. Hon menar att 

Berättandet har olika spår, dels det här att lära sig lyssna, lyssna på språket och turtagning att fånga 

intresse och fantasin är en del. Sen har vi vad sagor kan innehålla, det kan vara hur skrämmande som 

helst, tokiga, roliga och vissa fula ord kan förekomma. Det kan vara ett stort steg för sexåringar att få höra 

något som inte är korrekt och får sväva ut i fantasins värld och få pröva det som kan vara lite udda 

tillsammans med en vuxen  

Förskollärare 1 lägger vikten på eget tänkande, att man inte behöver göra lika. I en berättelse 

kan ingen säga vad som är rätt eller fel, det är utifrån sig själv med minnet och fantasin vad 
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man vill berätta. Hon förtydligar med att säga att fantasin skapar möjligheter till utsvävningar 

i berättandet. Förskollärare 1 berättar att 

Barnen är inte så vana att göra fritt så det dubbelkollar hela tiden med mig eller mina kolleger de frågar 

”visst får man göra fritt fröken” och ett annat barn kommer och säger ”men så här är det inte” då får jag 

svara ”jo utifrån mitt minne och fantasi så är det så”  

Förskollärarna ser en positiv effekt på barnens utveckling när det gäller att lyssna på varandra, 

våga ta egna initiativ, delaktighet, fantasi och språk. De kommer barnen närmare genom 

berättandet.  
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Analys 

Avsnittet börjar med att jag analyserar resultaten utifrån det socialkulturella perspektivet som 

är min teoretiska ansats, där lyfter jag också in den närmsta utvecklingszonen och även 

begreppet literacy som genomsyrar hela resultatet. Resterande del av analysen är 

kategoriserad utifrån frågeställningarna. Jag har valt att analysera muntligt berättande av 

vardagshändelser under rubriken syftet med muntligt berättande för att förskollärarna tar upp 

dessa i samma resonemang.  

Analys utifrån teoretiska utgångspunkter 

Att använda det socialkulturella perspektivet för att analysera förskollärarnas användning av 

muntligt berättande gör att flera saker blir tydliga. Alla förskollärarna tar upp att de upplever 

att samspelet får större utrymme i det muntliga berättandet. De ser att barnen lär av varandra i 

sagostunden. De härmar karaktärer, leker med sagostrukturen, testar ord och utvecklar 

språket. I sagostunden finns förskolläraren som modell och i det socialkulturella perspektivet 

framkommer det att vi lär av att härma varandra (Phillips & Soltis, 2013, s. 92). Förskollärare 

3 har iakttagit barn som försöker använda hennes röstläge och mimik. Sagans innehåll med 

olika karaktärer gör också att barnen får flera modeller att härma och återkomma till. Detta är 

extra tydligt när förskollärarna använder sig av muntligt vardagsberättande då konflikter 

uppstått mellan barnen. Att detta är möjligt kan tyda på att barnen tagit till sig sagornas 

innehåll och kopplat det till sitt eget liv. Med förskollärarnas hjälp får de, utifrån detta, 

möjlighet att utvecklas känslomässigt när de gemensam löser konflikter.  

Förskollärarna arbetar i barnens närmsta utvecklingszon, framförallt då de använder sig av 

muntligt berättande av sagor och vardagshändelser. Då har de möjlighet att snabbt läsa av 

barnens reaktioner i det sociala samspelet och därefter anpassa berättandet till deras 

utvecklingszon. Reaktionerna som läses av kan vara ansiktsuttryck och kroppsspråk, som att 

spärra upp ögonen, tappa hakan, flytta framåt/bakåt, hoppa till, dra efter andan, skratta högt. 

Genom att förskollärarna lär sig vad barnens reaktioner betyder kan de förtydliga och 

exemplifiera, vilket ger barnen möjlighet till att utvecklas. Detta kan vara en möjlig anledning 

till att de önskar använda det muntliga sago- och vardagsberättandet i större utsträckning. Den 

dialogiska högläsningen erbjuder inte samma möjlighet till direkt anpassning. 

Barnens literacyutveckling hänger tätt samman med det som beskrivits i styckena ovan. 

När förskollärarna arbetar med muntligt berättande utifrån barnens tidigare erfarenheter och 

lyssnar till barnens egna upplevelser och hjälper dem att komma vidare i sina tankar och i 

språket. Förskollärarna för ständigt en dialog med barnen och ett berättande samspel uppstår.  

Typer av muntligt berättande 

I intervjuerna är det tydligt att förskollärarna använder sig av dialogisk högläsning och 

muntligt berättande av sagor och vardagshändelser regelbundet. De olika typerna av muntligt 

berättande förekommer i olika stor utsträckning. De flesta använder sig av dialogisk 

högläsning dagligen. Det är de också medvetna om. När det kommer till att berätta sagor 

måste förskollärare 2 tänka efter innan hon kommer på att hon använt sig av det. Det kan tyda 

på att det inte förekommer lika regelbundet som den dialogiska högläsningen. De andra 

förskollärarna säger också att sagoberättandet används vid festligheter eller som ett spontant 
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inslag i verksamheten. En anledning till att det muntliga berättandet av sagor inte förekommer 

i lika stor utsträckning som den dialogiska högläsningen är att det kräver mer förberedelser. 

Förskollärarna uttrycker att de ser flera fördelar med det muntliga sagoberättande när de 

jämför med den dialogiska högläsningen. Vid muntligt sagoberättande lyssnar barnen mer 

aktivt, visar sin delaktighet med ögonkontakt och kroppsspråk. Trots detta förekommer denna 

typ av berättande mer sällan. Det tyder på att det finns flera aspekter som hindrar 

förskollärarna att använda sig av det muntliga sagoberättandet i den utsträckning de önskar. 

Aspekter som påverkar  

Förskollärare 2, 3 och 4 påtalar att de behöver gott om förberedelsetid innan de kan berätta en 

saga. De måste repetera en saga flera gånger för sig själva. Om sagoberättandet förekom mer 

regelbundet skulle eventuellt en rutin för berättandet byggas upp och även en större säkerhet 

att ta sig an sagor i muntligt berättande. Vilket tyder på att tiden är en betydande aspekt för 

innehållet i verksamheten. 

Förskollärarna använder sig ibland av rekvisita då de berättar sagor, även här är tiden en 

aspekt som påverkar dem. Det är främst förskollärare 2 som har använt det som ett 

återkommande inslag, då i form av en sagopåse. Då var barnen införstådda och bekanta med 

hur den användes. Förskollärare 1,3 och 4 använder sig i lägre utsträckning av rekvisita. Det 

framkommer att förberedelsetiden är knapp och att det kan bli för stort om det måste dukas 

fram för många saker eller utklädningskläder. Men förskollärare 4 nämner också att hon 

skulle vilja ha tillgång till mer rekvisita. Att tre av förskollärarna sällan använder rekvisita kan 

tyda på att det är en förutsättning för att berättandet av sagor överhuvudtaget ska ske. Det kan 

vara så att de prioriterar att lägga tiden på inläsning av sagan före att ordna rekvisita. Utan 

rekvisita räcker tiden till att berätta fler sagor. 

En till aspekt som påverkar förskollärarna är att förskollärare 1, 2 och 4 föredrar att berätta 

för en mindre grupp barn. De säger att de upplever att de når ut bättre i mindre grupp och 

kommer varandra närmare. Förskollärarna använder det muntliga berättandet med syftet att 

utveckla barnens språk, fantasi, lyssnande, återberättande och turtagning. Då är det en fördel 

att ha en mindre grupp så att förskolläraren kan ställa relevanta frågor till varje barn som de 

också vågar svara på inför gruppen. Förskollärare 3 skiljer sig från de andra då hon föredrar 

att berätta för en grupp på ca 15-20 barn. Hon arbetar i förskoleklass. Hennes upplevelse är att 

gruppen hjälper varandra i upplevelsen av sagan. En möjlig anledning till att hennes 

upplevelse skiljer sig från de övriga kan vara att äldre barn har något lättare för att delta i 

större gruppsammanhang. Kanske har de fått träna på turtagning och alla de övriga sociala 

färdigheter redan på förskolan. 

Enligt förskollärarna påverkar miljön sagoberättandet. Stämningen gör stor skillnad till 

berättelsen och då spelar det ingen roll om man sitter i en vrå eller har tillgång till ett sagorum 

för stämningen kan man skapa på den plats man är, som i skogen till exempel. Förskollärare 3 

tillämpar oftast sagoberättandet i samlingen, eftersom det förekommer före lunch och tiden 

inte räcker till under andra delar av dagen.  

Syftet med muntligt berättande 

De huvudsakliga syften som framkommer är språk, värdegrund och fantasi. När det kommer 

till språket handlar det om att lära sig lyssna. Barnen utökar sitt ordförråd. Då den språkliga 

utvecklingen ska vara i fokus kan det krävas att förskollärarna medvetet stannar upp och 

pratar om nya ord. Efter sagan testar barnen olika ord i lekar där de också korrigerar varandra 

och befäster sagans struktur. I leken använder sig barnen av sin fantasi. Den utvecklas också 
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med hjälp av sagan. I det muntliga berättandet blir förskollärarnas berättelser upphov till en 

fantasivärld där barnen är aktörerna. Förskollärarna visar vad som är möjligt när barnen får 

tänka fritt. Värdegrunden behandlas i alla typer av sagor då barnen möter gott och ont, rätt 

och fel, rika och fattiga, gamla och unga och många fler motsatser och ytterligheter. Genom 

att de behandlar dessa ämnen i förskollärarnas närvaro får de hjälp att koppla det till sina egna 

liv, dra slutsatser och få nya erfarenheter. Då förskollärarna använder sagans struktur i det 

vardagliga berättandet i konfliktsituationer känner barnen igen sig och kan använda sig av 

tidigare erfarenheter från sagan. Konfliktsituationen kan då i större utsträckning bli en 

lärandesituation. Det kräver att förskollärarna är lyhörda i berättandet och tar till vara på 

barnens tankar och frågor, det vill säga, de för en dialog. Då kan sagostundernas samtal leva 

vidare och användas som utgångspunkt i vardagsberättandet. Här ovan kan vi se vilket bra 

verktyg muntligt berättande har för barnens utveckling, fantasi, språk, konfliktsituationer med 

mera. Genom förskollärarna lär sig barnen vilket förhållningssätt till det muntliga berättandet 

som ger färdigheter med goda sidovinster. 

Det muntliga berättandet av vardagshändelser förekommer mer oregelbundet och spontant 

än de övriga typerna av muntligt berättande. Ofta är det kopplat till en händelse mellan två 

eller flera barn. Då används berättandet som ett stöd för att sätta sig in i någon annans 

situation och för att barnen ska vara delaktiga i lösningar på svåra situationer. Det är en del av 

det dagliga värdegrundsarbetet. Förskollärarna påtalar att det krävs viss förberedelse även då 

de berättar ur sina egna liv. Det kan tyda på att de reflekterar över frågor om hur mycket som 

är lämpligt att delge barnen eller om berättelsen är relevant i sammanhanget. De resonerar då 

kring berättelsens syfte. 

I förskollärarnas utsagor framkommer att vardagsberättandet görs med ett syfte som finns 

här och nu, eftersom händelserna oftast är kopplade till den direkta situationen. Det är en 

skillnad mot sagoberättade och dialogisk högläsning som både görs med långsiktiga syften 

såsom språkets, fantasins och den känslomässiga utvecklingen. Detta kan också vara en av 

anledningarna till att det muntliga sagoberättandet kräver mer planeringstid. 

Sammanfattning av analysen 

Det blir tydligt att de olika typerna av muntligt berättande förekommer olika ofta. Den 

dialogiska högläsningen är mest frekvent, tätt följd av muntligt vardagsberättande. Antagligen 

beror detta på att dessa två kräver minst förberedelsetid, vilket framkom som en viktig aspekt 

för hur ofta förskollärarna använde sig av muntligt berättande av sagor. Alla framhöll fördelar 

med sagoberättandet. I analysen blir det synligt att värdegrundsfrågor behandlas och barnens 

språk och fantasi utvecklas med hjälp av muntligt sagoberättande. Fördelen med att berätta ur 

minnet är att det är lättare att arbeta i barnens närmsta utvecklingszon eftersom förskollärarna 

kan anpassa innehållet i stunden.  
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Diskussion 

I litteraturgenomgången har det framkommit olika typer av berättande. Man kan arbeta väldigt 

olika utifrån en berättelse vilket framkommer utifrån den studie som har gjorts. En av 

berättandeformerna är muntligt berättande av vardagshändelser, vilket oftast används i 

verksamheten för att göra barnen uppmärksamma på deras påverkan av olika handlingar de 

utför. Det är inte bara tråkiga händelser som berättas utan även anekdoter och triviala ting. 

Förskollärarna anser att berättande i vardagliga händelser är ett bra verktyg att tillgå när 

barnen behöver stöd i någon situation. Fast (2001, s. 24) nämner, att skapa en gemenskap i 

gruppen gör man genom att dela upplevelser tillsammans. Det är precis vad som sker när 

förskollärarna använder sig av det muntliga berättandet i vardagen.  

 Ett annat sätt att berätta är muntligt berättande där man inte använder någon text eller bok, 

fördelen med det är att man kan röra sig fritt i rummet och att man kan använda sig av 

kroppsspråket i större utsträckning än om man är bunden till en bok. Denna metod anser 

förskollärarna är bra för den fångar barnen lättare än när man har ögonen på en text. 

Dialogiskt berättande är en typ av berättande där man läser med barnen och inte för 

barnen, genom det så stärks barnens språkutveckling. Här använder man boken som grund när 

man berättar. I läroplanen 98/10 står det att vi ska ta tillvara de språkliga och skriftliga 

nyfikenheter som barnen har (Lpfö98, 2010, s. 7). Detta gör man genom dialogiskt berättande.  

Det muntliga berättandet ger upphov till utveckling av barns eget tänkande och språkliga 

utveckling. Genom att berätta och samtala med barnen ges stimulans till vidare utveckling. 

För att barnen ska kunna tillgodose sitt behov av nya processer som skapas, genom 

berättandet måste det finnas möjlighet att träna barnet att möta världen, vilket Fast nämner 

och relaterar till Jermoe Bruner som anser att barns lyssnande till berättelser ger upphov till 

att integrera barnen i olika sociala sammanhang, i dessa lära sig regler för att förstå livet i den 

värld som vi lever i (Fast, 2007, s. 28).  

 Det är inte bara språket som tränas utan även fantasin är en stor del i berättandet. Utan 

fantasin har barnet svårt att ta till sig berättelsen, de har svårt att se det magiska slottet som 

förskolläraren ”målar upp” i berättelsen eller den talande katten i stövlar. Som Bruce (2010, s. 

106) påtalar, ju rikare bank av erfarenheter och intryck, desto mer näring åt kreativiteten och 

fantasin. 

 Samspelet mellan barn och barn och vuxna och barn är väldigt viktigt. Förskolläraren 

måste känna av hur barngruppen är innan ett sagoberättande kan inledas. En berättelse kan 

beröra en fysiskt vilket kan få känslorna till att svalla över från skratt till gråt. När barnen har 

hört en berättelse så vill de gärna återskapa den genom leken, förskollärarna nämner att 

samspel uppstår mellan barnen, till exempel bokarna Bruse där barnen får turas om att vara 

bockar och troll. Barnen har lärt sig att hjälpa varandra att återberätta sagan så att den blir 

såsom de har uppfattat den.  

Förberedelsetiden för att kunna berätta muntligt är ett ständigt dilemma som även 

framkommer i intervjuerna. En förskollärare säger ”jag känner en viss frustation genom att 

inte hinna läsa in mig och förbereda mig på sagoberättandet och då blir det inte av, fast jag 

vill”. Det är just det muntliga berättandet som tar tid, att använda sig av böcker är mer lätt 

tillgängligt. Som Olofsson (2015, s. 9) skriver att läsa högt ur en bok ger inte samma effekter 

som muntligt berättande ger, hur spännande och bra boken än är. Det muntliga berättandet ger 

helt andra spår. Att ge av sin absoluta närvaro och tid till barnen under berättandet är som en 

gåva, de uppstår ett äkta möte mellan barn och vuxen. Den som är rutinerad vet att sådant 

möte har många sidovinster. 
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 Miljön runt omkring oss påverkar hur vi går till väga i vårt handlande. Ibland kan 

gruppens storlek göra det svårt att ordna ett rum eller vrå att ha sagoberättande i, pågrund av 

gruppens storlek till exempel. Om man däremot har planerat ett berättande så kan man 

tillämpa det i stort sätt var som helst, som förskollärare 3 nämner, i skogen eller under 

äppelträdet. Det som framkommer är att när man berättar så måste det vara lugn och ro så inte 

barnen blir störda. Miljön skapar stämning och får barnen mer delaktiga och förstärker deras 

upplevelse av sagans innehåll. Det muntliga berättandet kommer verkligen till sin rätt om man 

har en tilltalande miljö att tillgå. Lundin Rossövik (2002, s. 16-17) påtalar att det ska vara och 

kännas lite magiskt att få komma in i sagans värld, det ska kännas att här händer det något 

speciellt.  

Samspelet mellan barn och vuxna och barn och barn ges genom berättandet. Fast (2011, s. 

116) skriver att den vuxne som berättar får en särskild roll. Det är den vuxne som leder, 

lyssnar in och sätter i gång berättandet men samtidigt bjuder in barnen att få styra med sina 

infall. Utifrån de intervjuer som har gjorts så tycks de ses ett mönster i att förskollärarna vill 

få med barnen att vara delaktiga och engagerande i berättandet. Men även att barnen 

tillsammans vill skapa ett återberättande av berättelsen. Barnen samspelar genom att inta olika 

roller och hjälps åt att föra berättelsen framåt genom att fylla i där det tror det behövs av egen 

erfarenhet och fantasi. Vilket barnen från förskolan där förskollärare 1 arbetar frågar ” Får vi 

göra fritt”.   

Lyssnandet var något alla förskollärare nämnde och tyckte var en viktig del när man 

berätta, dels lyssna till berättelsen, dels att lyssna på varandra. Turtagning tränades. Lindö 

(2009, s. 268) skriver att det är med samtal med andra som barnen utvecklar sina tankar och 

språket. Likt med samlingen så ger berättandet en social och språklig träning genom att höra 

på berättelser i kollektivt samspel. Barnen får ett utbyte av att lära av andra och tygla sig, 

vänta på sin tur, våga ta och behålla ordet. Att ha en mindre grupp under berättandet 

underlättar för att alla barnen ska kunna komma till tals och bli sedda.   

Som jag ser det utifrån intervjuerna så är det lättare att ta till sig en bok att berätta ifrån, än 

att skapa en stämning till fritt berättande. Det verkar vara mer krävande att läsa in sig eller 

bara berätta en historia/ saga fritt för barnen, för att man inte är bekväm och van i situationen. 

Ekström (2004, s. 53) skriver att berättelsens upplägg kan efter behov ändras vart efter och 

förklaras eller förstärkas där det behövs. Det är lättare att vara mottaglig under berättande än 

när man är bunden till en bok där det kan vara svårt att släppa på den skrivna texten och vara i 

dialog med barnen. Som förskollärare 3 nämner ”Det blir ett mer aktivt deltagande när jag 

berättar fritt än när jag läser högt ur en bok”.  

Alla förskollärare talade om vikten av att kunna berätta ur barnens vardag och komma fram 

till olika lösningar i svåra situationer som kan uppstå. Barnen får genom berättandet se sin 

egen del i det som har hänt. Förskolläraren hjälper barnen till en lösning på problemet genom 

att ställa frågor om hur de kan gå vidare nu och ställa saker och ting till rätta igen. Barnens 

reflektioner är viktig och delaktigheten ett faktum. Fast (2011, s. 110) konstaterar att 

händelser involverar människor. Någon gör något som ger en reaktion på någon annan, 

följden blir att något händer. Människor och platser har betydelse för det som har hänt, vilket 

är det man vill ta fasta på när man berättar för barnen. Att händelseförlopp är en del av 

innehållet i barnets vardag.  Berättelserna och sagorna kan ha sådant innehåll som lyfter upp 

intressanta tankar hos barnen. Förskolläraren måste vara lyhörd och ta tillfälle till att samtala 

om innehållet även med de minsta barnen. Vilket ger barnen ett språk och ordförståelse. 

Jämförelsen mellan förskolan och förskoleklass när det gäller berättande är att berättandet i 

förskoleklass är mer inriktat på ordförståelse och meningsbyggnad. Det står i förskoleklassens 

läroplan att ”Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att 

utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att 

ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som 
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andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga 

aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att 

använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet 

att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen 

ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och 

för skilda syften” (Läroplan, 2011, rev 2016, ss. 20-21).  

Det förskollärarna upplever som bra med berättandet är att man kan göra det precis var 

som helst och på vilken nivå som helst, med rekvisita eller med bara mimik och kroppsspråk. 

Det går att göra det för många eller få. Det är bara utifrån sig själv som man sätter gränser 

inom berättande. När en vuxen muntligt berättar blir barnen som trollbundna, det föder inre 

bilder hos barnen. Som förskollärare har man ett ansvar och en unik möjlighet att tillstå 

berättelser som t.ex. stärker barnens identitet och hjälper barnen att ta ställning i olika 

värdegrundsfrågor (Lindö, 2009, s. 230-231).  

Som en förskollärare uttryckte sig att berättandet har olika spår att följa allt från fantasin 

till regler att gå efter som exempel en sagas uppbyggnad till språkets skiftningar.  

Metoddiskussion 

Att använda intervju som metod är ett lämpligt verktyg till studien. De intervjufrågor jag ska 

ställa har min handledare gått igenom och visat vilka delar av frågeställningarna som 

behövdes justeras. En pilotintervju genomfördes för att se att intervjun skulle vara hållbar. 

Intervjun började med lite småpratande för att bli bekväm i situationen. Själva 

intervjufrågorna hade förskollärarna fått skickade till sig, så att det var förberedda på vad 

intervjuns innehåll. Jag använde mig av öppna frågor, vilket innebär att det inte är ja eller nej 

frågor utan frågor som är ställda så att förskolläraren måste vidareutveckla sitt svar. Om en 

förskollärare hade svårt att formulera sig så kunde jag ge en följdfråga eller tolkningsfrågor 

om till exempel hur hon tänkte (Esaiasson, 2007, ss. 298-299). Många svar gick in i varandra 

så ibland behövde jag inte ställa en fråga då den redan besvarats. 

 Kvale och Brinkman (2009, s. 210) skriver att den bakomliggande tanken med kvalitativ 

intervju är att förstå den värld som speglas genom den svarandes ögon.  Att spela in 

intervjuerna var till stor fördel. Jag kunde gå tillbaka och lyssna om och om igen. Om jag 

hade fört anteckningar under intervjun så hade jag inte fått med allting, mycket skulle utebli. 

När intervjuerna var klara så transkriberade jag på en gång för att ha kvar den känsla som 

förskolläraren förmedlade under intervjun. Genom min intervju vill jag kunna återberätta vad 

som framkom under intervjuerna genom en berättande form vilket Kvale och Brinkman frågar 

sig ”Hur kan jag rekonstruera den ursprungliga historia som berättades av intervjupersonen 

till en historia som jag vill berätta för min publik.  
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Konklusion 

Det jag kommer fram till i intervjuerna är bara en liten bråkdel av utförandet förskollärarna 

gör inom muntligt berättande, undersökningen omfattar dessutom bara fyra förskollärare, 

vilket ger en begränsad möjlighet att generalisera att så här ser det ut i alla förskolor och 

förskoleklasser. Det arbetet belyser, är hur det kan se ut på fyra olika verksamheter i en stad i 

Sverige när det gäller muntligt berättande. 

Tidigare forskning visar på att berättandes betydelse är gynnsam för barns utveckling. Att 

uppmärksamma förskollärare på vikten av att berätta och även att det är ett bra pedagogiskt 

medel i förskolan och förskoleklass, vilket medför att barnen ska få en förståelse om deras 

värde och ett medskapande som stärker dem i sin utveckling. I Lpfö98 konstateras att vi tidigt 

ska gynna barns språkliga utveckling. Språk och lärande hänger samman lika så språket och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt på att stimulera varje barns nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen (Lpfö, 98, rev 2010, s. 7).  

När jag kommer ut i arbetslivet vill jag själv arbeta med muntligt berättande, vad jag kan 

se i litteraturen så ger det så många sidovinster till barns utveckling. Det varje förskollärare 

påtalade var att tiden inte räckte till. Jag önskar verkligen att förskollärarna ska se över sin 

planering och kan planera in det muntliga berättandet som en naturlig del i vardagen. Att 

intervjua de fyra förskollärarna gav mig mersmak. Min studie har gett en ingång till detta 

område. Det skulle vara intressant att se vilket resultat en större studie fick, och genom den 

dra mer långtgående slutsatser.  Några exempel på frågeställningar för en sådan studie är att 

observera, och intervjua barnen om hur de ser på muntligt berättande, att kunna se i 

verksamheten hur muntligt berättande eller högläsning går till, om man som vuxen utifrån 

märker någon skillnad på barnens deltagande i det olika berättar stilarna, muntligt berättande 

eller högläsning, hur deltagande barnen är, hur samspelet är mellan förskolläraren och barnen. 

Många frågor kan ställas. Men det får bli en annan studie. 
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♣ 
 

 

 

 

De underjordiska blommorna 

Slår ut på sagoförtäljarens befallning 

Men doftar bara på barnens begäran 

Ingmar Leckius 
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Bilaga 1-2 

Informationsbrev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Till förskollärare  

 
Information om en studie om muntligt berättande i förskolan och 

förskoleklass 
Hej, 

 
Jag är lärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  

 
Mitt examensarbete har en inriktning på litteraturdidaktik och syftet är att ta reda på förskollärares 

arbetssätt när det gäller muntligt berättande. Mitt arbete har ett fokus på hur berättandet tillämpas i 

förskolan och förskoleklass. 

 
Jag är mycket tacksam om du vill vara med och bidra till mitt arbete genom intervju och svara på 

frågor rörande berättande. Intervjun kommer vara i ca 40-50 minuter och äga rum där det passar 

deltagaren. Med deltagarens tillåtelse kommer intervjun spelas in för lättare hantering av materialet. 

Inspelad data kommer förstöras direkt efter arbetets inlämning och godkännande. Om inspelning inte 

känns okej för deltagaren får detta gärna meddelas i förväg. Du kan när som helst under studiens gång 

avbryta ditt deltagande. Datainsamlingen kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den. Datainsamling och redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer vara anonym och avskilt från personuppgifter. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min 

handledare (se nedan för kontaktuppgifter). Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 
 

Studiens handledare  Mina kontaktuppgifter 

  

 Petra Jonsell 

Pia-Maria Ivarsson      petra.jonsell xxx 

Pia-maria xxx 
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Intervjufrågor  

 

 

1. Hur går det till när ni berättar? 

2. När förekommer muntligt berättande i er verksamhet? 

3. När ni läser en bok eller muntligt berättar, har du tänkt på hur barnen agerar utifrån 

vilket sätt ni använder? 

4. Vad tror du att det muntliga berättandet har för betydelse för barns utveckling? 

5. Används rekvisita vid det muntliga berättandet? Vad i så fall? 

6. När ni berättar har du som förskollärare något syfte eller mål med vad du berättar? 

7. Hur stor grupp brukar ni ha när ni berättar? 

8. Har ni något speciellt rum eller vrå som ni använder när ni berättar? 

9. Brukar barnen vara delaktiga i det muntliga berättandet? Hur? 

10. Skulle du vilja arbeta mer med muntligt berättande? Hur? 


