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_______________________________________________________ 

Syftet med denna undersökning var att utforska förskollärares arbete med muntligt 
berättande som tillvägagångssätt för att stärka barns språk. Undersökningen har 
utforskat hur förskollärares föreställning ser ut kring muntligt berättande och hur de 
använder detta som tillvägagångssätt för att skapa intresse och stimulera barns 
språkutveckling. Det metodologiska tillvägagångssättet var en kvalitativ 
undersökning där 10 förskollärare har medverkat utifrån semistrukturerade 
intervjuer. Resultatet visade att muntligt berättande kan ha olika ingångar för att 
stärka barns språk. Övervägande av förskollärarna använder rekvisita när de berättar 
sagor muntligt för barnen. De värderar de vardagliga samtalen med barnen högt och 
har en önskan om barngrupper med färre barn för att lättare kunna tillgodose alla 
barns språkliga behov. En önskan är även att arbeta mer med estetiska uttryckssätt 
för att stärka barnens språkutveckling. Slutsatser som kan ställas utifrån denna 
undersökning är, genom att arbeta med muntligt berättande för att stärka barns 
språkutveckling krävs det kunskap och metoder och en medvetenhet bland 
förskollärarna om vad muntligt berättande innebär och hur det kan stärka barns 
språkutveckling och kreativitet.  
_______________________________________________________ 

Nyckelord: Fantasi, förskollärare, kreativitet, muntligt berättande, språkutveckling 
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1 Inledning 

Vi har sett att många barn i förskolan visar ett stort intresse för literacypraktiker. Det 
kan handla om barnens textmöten i populärkultur, genom högläsning, skrivinlärning 
och bokstäver. Fast (2007) menar att literacy är något som människor gör 
tillsammans med andra eller på egen hand i speciell miljö och för ett speciellt 
ändamål. I barnens miljö och utifrån deras intresse ser vi att stora möjligheter finns 
för förskollärare att främja och stimulera barnens språk och läsinlärning redan på 
förskolan.    

Fast (2011) belyser personalens värdefulla roll i förskolans verksamhet som 
inspiratörer till barnen genom att de får upptäcka olika former av berättelser. Barn 
som lär sig läsa tidigt har ofta fått höra många berättelser hemma och inom 
barnomsorgen. Hon menar att alla positiva situationer runt berättande tillsammans 
med barnen genererar en stimulans för barnens språkliga och personliga utveckling. 

Oelrich (2007) menar att först kommer verbala uttryck, sedan förmågan att lära sig 
skriva, läsa och vidare att studera och ta till sig kunskap. Stimulerar man tidigt barns 
verbala uttryck och samtalet mellan barn och vuxna så kan risken för framtida skriv-, 
läs- och formuleringssvårigheter minska. 
 
Av de erfarenheter vi fått då vi även arbetat i skolan, ser vi vikten av att ta vara på 
barnens naturliga intresse när det gäller literacy för att öka deras motivation och 
stärka barns språk. Vi tänker oss att det är viktigt att ta tillvara på yngre barns 
nyfikenhet och intresse för språket i ett längre perspektiv, dels för att de ska kunna 
tillgodogöra sig kunskaper i skolan, dels i det livslånga lärande där god läsförståelse 
och språklig medvetenhet är verktyg för att vara en del av det samhälle vi lever i och 
som är i ständig förändring. Enligt senaste Pisarapporten har svenska elevers 
kunskaper i bland annat läsförståelse försämrats kraftigt under 2000-talet och allt 
fler elever når inte upp till grundläggande läsförståelse. Resultaten har sjunkit för 
både pojkar och flickor, men pojkar har tappat mest och de svagpresterande pojkarna 
allra mest (Skolverket, 2015). Därför behöver vi som kommande förskollärare arbeta 
mer medvetet med muntligt berättande i förskolan. 

I en tidigare studie vi har genomfört undersökte vi förskollärarens syn på barns 
språkutveckling och deras möjligheter att påverka barns intresse för språk och 
läsförståelse. I intervjuerna i den studien uttryckte förskollärarna en önskan att 
kunna arbeta mer med att stärka barns språk och läsförståelse och skapa miljöer som 
stimulerar barnens intresse. Till följd av detta valde vi till denna studie att fördjupa 
oss mer i muntligt berättande i förskolan. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om och på vilket sätt förskollärare arbetar 
med muntligt berättande som tillvägagångssätt för att stärka barns språk. 

Våra frågeställningar är:  

 Hur ser förskollärarnas föreställning om muntligt berättande i förskolan ut?  

 Hur hävdar förskollärare att de arbetar med muntligt berättande för att skapa 
intresse och stimulera barns språkutveckling? 

 Hur uppger förskollärarna att de arbetar med att stärka barnens 
språkutveckling? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Här kommer en presentation hur vi har disponerat uppsatsen och vad varje kapitel 
innehåller.  

I den teoretiska bakgrunden redogör vi för hur vår sökning via databaser har gått till 
och tidigare forskning och litteratur som berör ämnet. Här redovisas även relevanta 
delar av styrdokument som är kopplade till ämnet.  

I metoddelen presenterar vi vår datainsamlingsmetod, urval, analys och bearbetning 
av insamlad data. Därefter redovisas tillförlitligheten för vår undersökning och hur vi 
har beaktat de forskningsetiska reglerna.  

Under rubrikerna resultat och resultatanalys redogör vi för vårt resultat av våra 
intervjuer. Genom att dela in avsnittet med informativa rubriker presenterar vi hur vi 
har analyserat och tolkat vårt resultat. 

Under rubriken diskussion diskuterar vi först vårt val av metod och därefter kritiskt 
över studiens resultat i förhållande till forskningsfrågorna och relevant litteratur. 
Avslutningsvis presenterar vi en slutsats som innehåller förslag till fortsatt forskning. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Här förklarar vi några begrepp som vi använder i vår uppsats. 

Literacy eller översatt till svenska: litteracitet inkluderar förutom läs- och 
skrivaktiviteter också berättande, symboler och bilder. Literacy existerar bland små 
barn långt innan formell undervisning sker (Fast, 2011). 

Proximal utvecklingzon är ett begrepp utifrån Vygotskijs sätt att se på lärande och 
utveckling. Begreppet brukar även kallas för den närmaste utvecklingszonen och 
innebär att den lärande kan, med hjälp av en lärare eller en kunnig kamrat, få 
utmaningar utifrån den kunskapsnivå som den lärande befinner sig på och på det 
sättet införskaffa ny kunskap (Säljö, 2010). 
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Flanosagor är ett material bestående av bilder som utgår från en saga. Bilderna kan 
sättas upp på en flanellograftavla samtidigt som sagan berättas muntligt 
(Flanodesign, 2015). 

TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) ett forskningsbaserat material för 
pedagogers arbete med barns språkutveckling (Espenakk, 2013). 

Babblarna är ett pedagogiskt material med färgglada figurer för språkträning för 
barn i tidig språkutveckling (Hatten förlag, 2015). 

IKT (Informations- och KommunikationsTeknik) är ett begrepp för de informations- 
och kommunikationsverktyg som finns utifrån digitala medel i samband med 
pedagogisk undervisning inom skola och förskola (Jlsu, 2015). 

 

2 Litteraturbakgrund 

I texten nedan kommer en redovisning av hur vår sökning via databaser har gått till. 
Tidigare forskning och litteratur presenteras under rubrikerna teoretiskt perspektiv, 
kommunikation och samspel, språkutveckling, muntligt berättande och sagor. Här 
redovisas även relevanta delar av styrdokument som är kopplade till ämnet. 

2.1 Databassökning 

Den litteratur som består av avhandlingar och artiklar har vi funnit i databaserna: 
ERIC, SWEPUB, DIVA Portal, DISCOVERY och Google Scholar. Sökord som har 
använts är till exempel: muntligt berättande, literacy, oral language, storytelling, 
narrative skills tillsammans med preschool. Det antalet träffar vi fick på våra 
sökningar redovisas här med ett exempel: 

Ordet ”literacy” gav 3202 träffar på ERIC, vi hade då avgränsat med en inriktning 
mot early education, kindergarten och preschool education. Med ett tillägg som 
”narration” gavs 13 st träffar. Utifrån det letade vi upp relevant forskning. Vi har sökt 
mer forskning utifrån de olika sökorden som tidigare angetts och genom olika 
sammansättningar av dem. Vi har även i SWEPUB använt forskarnamn såsom bland 
annat Fast, Pramling och Svensson som sökord. Dessa forskare vet vi av erfarenhet 
från tidigare studentarbeten har gjort studier kring barns språkutveckling. 

Vi har avgränsat oss i vår litteratursökning genom att inrikta oss främst mot förskola 
och i något fall mot barn i lägre skolålder. Vi har undvikit litteratur och forskning 
som behandlar barns språkutveckling som inte är inriktat på muntligt berättande. Vi 
har även undvikit litteratur och forskningsartiklar med fokus på barn med annat 
modersmål då vi anser att annat modersmål inte är relevant i detta sammanhang. 
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2.2 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet som vår studie utgår från är det sociokulturella 
perspektivet. Det perspektivet färgar även vår analys i denna undersökning. Arbetet 
utgår från samspel, kommunikation och lärandet tillsammans med andra människor. 
Vygotskij menade att språket är ett redskap för tänkande.  

Han menade att människan tänker verbalt och det verbala tänkandet är ett verktyg 
för oss att sätta ord på våra tankar. Språket hjälper även människan i sociala 
sammanhang att förmedla sina tankar till andra. Genom många olika upplevelser 
skapas mycket att kommunicera om och detta leder till i sin tur att språket utvecklas. 
Genom att språka och kommunicera med varandra ökar även den intellektuella 
förmågan. Språket hjälper oss att organisera vår omvärld (Vygotskij, 2001). 

Vygotskijs teori förklaras utifrån att människan är ständigt under utveckling och i en 
lärandeprocess där utveckling är ett naturligt tillstånd för människan. Processen för 
utveckling och lärande kan liknas vid en kedja. Då människan väl behärskar ett 
begrepp eller färdighet är det inte långt till att människan behärskar något nytt, som 
kan länkas ihop med tidigare kunskaper likt en kedja. Vygotskijs teori utgår från att vi 
lär tillsammans och utvecklingzonen är ett område där läraren har en viktig uppgift. 
Antingen kan läraren vara den vägledande i lärandet eller så har en mer kunnig 
kamrat den rollen. Den lärande är med andra ord i behov av stöd från någon som är 
mer kunnig för att klara av en uppgift eller skapa en förståelse för något. För att ett 
lärande ska befästas behöver den lärande ställas inför utmaningar och förstå 
utmaningarna för att kunna ta sig vidare. Samspelet kan ske i den proximala 
utvecklingzonen. I det sociokulturella perspektivet framhålls samspel mellan 
människor som en grund för växande kunskap. Förskolan betonas vara en central 
punkt där barn kan komma i kontakt med kunskaper som inte är tillgängliga i 
vardagen. Genom en pedagogisk verksamhet ges barnen förutsättningar och 
stimulans för att utveckla sitt lärande (Säljö, 2010). 

2.3 Kommunikation och samspel 

Williams (2014) skriver att samspel, kommunikation, och språkliga färdigheter är 
grundläggande för att barnen ska lära i förskolan. Barnen lär tillsammans genom att 
samtala i leken, lösa konflikter och interagera i grupp. Genom att vara tillsammans 
utvecklas förmågor att kommunicera och lära av varandra. Då förskollärarna 
utmanar barnen att lyssna på varandra och reflektera över varandras förklaringar 
utvecklas deras sätt att resonera och uttrycka sig. Att interagera och kommunicera i 
socialt samspel är kopplat till Vygotskijs teorier om att vi lär tillsammans. Då vikten 
av samspel och kommunikation är en förutsättning för att lärande ska uppstå, menar 
Williams, Sheridan och Sandberg (2014) att förskollärarna bidrar med att utveckla 
kompetenser hos barnen som är viktiga i framtidens samhälle genom att de tänker 
och resonerar kritiskt. Genom att vara kreativa och kunna samarbeta med olika 
människor med andra åsikter och sociala och kulturella bakgrunder utvecklas känsla 
och respekt för andra människor. Men även en självkänsla och tillit till sin egen 
förmåga. 
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Svensson (2009) i enlighet med Williams m.fl (2014) anser att vi ska erbjuda barn 
olika möjligheter att utveckla deras kommunikativa kompetens. Kommunikativ 
kompetens ligger till grund för att kunna hämta in ny kunskap och uttrycka sig. Detta 
för att klara sig såväl i yrkeslivet som i det privata livet. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) menar att ”barn lär i mindre 
grupper med erfarna lärare” (s.16). Författarna förklarar att när ett barn får möjlighet 
att vara i en mindre grupp tillsammans med en erfaren pedagog skapas möjligheter 
till interaktion och samspel som kan resultera i att barnen får möjlighet till 
ömsesidigt språkande, utforskande och problemlösningar. Det i sin tur resulterar i att 
barnen stimuleras i sin kognitiva och kommunikativa utveckling. 

2.4 Språkutveckling 

Nilsson (2001) skriver fram att för det lilla barnet är det talade ordet något stort och 
viktigt. Barnet upptäcker och härmar för att kunna behärska sin omvärld. Nilsson 
menar att vi lär oss vårt språk först och främst i muntlig form genom att barnet hör 
versen och lyssnar till berättelsen. Vid muntlig kommunikation kommer alla sinnen 
till användning, inte bara hörandet. Rytmen i berättandet har en särskilt stor 
betydelse för lyssnaren för att en berättelse ska minnas och befästas. Berättelser och 
ramsor som uttrycks i form av en serie och med upprepningar är en viktig metod för 
inlärningen av språket menar författaren.  

I Norlings avhandling från 2014 berättar förskollärare om svårigheter som finns när 
det gäller att främja barnens språkutveckling och de lyfter bland annat 
högläsningsaktiviteter. Förskollärarna är medvetna om att högläsning för barn ger 
barnen goda möjligheter att främja deras ordförståelse och språkutveckling, men 
upplever att barngruppen är så stor att det är svårt för en pedagog att läsa så att det 
blir inspirerande och utvecklande för barnen. Förskollärarna menar att med en stor 
grupp är det svårt att behålla intresset hos alla barn och det känns inte bra att behöva 
tvinga kvar ett barn i en grupp för att den ska lyssna på sagan. De läser mest mer 
spontant på barnens initiativ när det är lite färre barn och när tid finns. De upplever 
att högläsning mer används som en lugnande effekt på barnen än som en aktivitet för 
pedagogisk läsning som skulle kunna gynna barnens språkutveckling. Förskolorna i 
Norlings avhandling arbetar mycket för att skapa en trygg miljö genom 
känslomässiga strategier. Detta är en förutsättning för lärande men Norling menar 
samtidigt att förskollärarna behöver få kunskap i lustfyllda kommunikativa 
lärandestrategier för att kunna skapa språkutvecklande aktiviteter till barnen 
(Norling, 2014).  

Jacqet (2011) vidareutvecklar Norlings (2014) tankar om lärandestrategier och menar 
att estetiska kurserna inom lärarprogrammet har reducerats till förmån för mer 
teoretiska kurser. Därmed kan kompetensen ha minskat hos lärarna i till exempel 
drama vilket är en del i de kommunikativa och gestaltande områdena i 
lärarutbildningen. 
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Öfverström (2006) skriver fram att drama är en process i en persons utveckling som 
ger kunskap om sin egen personlighet. Processen skapar medvetenhet om social 
interaktion och kommunikativa förmågor stärks. Drama tränar även de kreativa 
förmågorna genom upplevelser av olika estetiska uttryckssätt. Författaren skriver 
vidare att drama motiverar till att ta ansvar för sitt eget lärande och skapar 
förutsättningar för ett livslångt lärande. 

Svensson (2005) betonar också det lustfyllda genom att det ska vara roligt att leka 
med språket och där övningar ger positiva känslor och attityder som gör att barnen 
vill lära sig mer. Tillsammans med intresserade vuxna och andra barn leks språket 
fram. Barnen upptäcker att språket består av små enheter, språkljud och detta leder 
till en stimulans för ord och läsförståelse. 

Barn under sju år möter oftast orden direkt genom muntlig förmedling. Genom att 
använda olika tonfall, röststyrka och hur en berättare agerar spelar stor roll för att 
fånga en lyssnares intresse och är viktiga faktorer som påverkar mötet mellan barn 
och berättaren (Nilsson, 2001). 

Fast (2011) skriver fram att ett naturligt inslag i barns språkutveckling är att låta 
barnen göra misstag, därför är de vuxna viktiga föredömen för barnen genom att vara 
goda och uppmärksamma lyssnare och vara den hjälp som ett talande barn behöver 
för att våga fortsätta tala trots att språkliga misstag görs. 

 

2.5 Muntligt berättande 

Anderssons (2014) resultat från sin avhandling visar på att det muntliga berättandet 
har minskat i undervisningen för barn i tidig skolålder. Lärarna i forskningsstudien 
uttryckte att den största orsaken till att det muntliga berättandet inte fått tagit så stor 
plats berodde på tidsbrist. De anser dock att det muntliga berättandet är ett viktigt 
didaktiskt verktyg i undervisningen. Lärarna fick ingå i ett projekt där mer fokus 
skulle läggas på muntligt berättande i undervisningen. Resultatet av projektet visade 
att arbetet med berättandet har resulterat i att eleverna har visat ett större intresse 
för ord, dess uppbyggnad och hur de i kombination med varandra blir läsbara ord. 
Eleverna visade även ett större intresse för att diskutera och reflektera kring språk. 
Andersson förklarar att arbetet med berättelserna i undersökningen har bidragit till 
att eleverna har blivit medvetna om vad de själva tycker och tänker och att de även 
kan uttrycka det. Berättelserna har gett dem ett verktyg att kunna identifiera sig med 
språket och även att kunna tänka och resonera kritiskt. Eleverna har utvecklat en 
förmåga att se två sidor av ett problem och ställa egna hypoteser med hjälp av 
berättelserna. Undersökningen visade att eleverna hade en vilja att berätta och 
berättelserna som de fick skapa visade även hur mycket kunskap eleverna redan hade 
med sig innan, som skolan nu fick en uppfattning om.  

Fast (2007) skriver i sin avhandling att literacyforskare understryker betydelsen av 
berättelser. Barn som får ta del av olika former av berättelser lär sig hur språket är 
uppbyggt och får ett rikare ordförråd. De får en kunskap om språket när de själva får 
möjlighet att berätta. 
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Storytelling, eller muntligt berättande, börjar återigen uppskattas bland människor i 
hela världen. Det startas bok- och berättarcirklar och människor samlas ansikte mot 
ansikte för att berätta och lyssna till allt från folksagor och legender till personliga 
livsberättelser och nyskapande historier. Muntligt berättande skapar samvaro och 
inger värme och närvaro men utan krav på prestation. Det är en levande och kreativ 
pedagogisk aktivitet som berättaren kan skapa tillsammans med lyssnarna. Genom 
muntligt berättande stärks förmågor som kommunikation och språkkänsla men även 
förmåga till empati och samarbete (Oelrich, 2007). 

Brok (2007) skriver att muntligt berättande såsom sagor har en positiv inverkan på 
barns lust att tillägna sig språk och även berättarmönster. En berättarmiljö där 
barnen får lyssna till lärarens berättelser kan stimulera till att barnen sedan berättar 
egna berättelser, vilket skapar en meningsfull miljö där ord får betydelse och 
meningsbyggnader blir synliga. Muntligt berättande sagor väcker upp lust och fantasi 
och dörrar kan öppnas mot litteraturens värld. Hos barn i skolåldern kan muntligt 
berättande sagor hjälpa de elever som medvetet har stängt dörrarna till litteraturens 
värld på grund av exempelvis lässvårigheter och i samband med det fått ett sämre 
självförtroende gällande läsning. Med nya lustfyllda upplevelser kan elevernas 
nyfikenhet övervinna deras rädsla för att ta sig an en bok eller börjar skriva. 

Olofsson (2015) knyter an till det lustfyllda berättandet och skriver fram att om 
barnen får höra många berättelser som innehåller nya begrepp och erfarenheter kan 
de sedan associera berättelsen till något de själva upplevt och hört. Detta berikar 
barnens fantasi och kreativitet och stärker lusten att själva få berätta. Författaren 
framhåller vikten av att barns kognitiva förmåga och språk utvecklas på alla plan 
genom att de själva får vara berättaren.   

Gärdenfors (2010) menar att genom människans minne hjälper berättelser vår 
kunskap att hänga samman. Han skriver fram att berättelser borde i högre grad 
användas som pedagogiska verktyg för att stimulera hjärnans kreativa sida och öka 
människans förståelse. ”Ett oöverträffat sätt att fånga människors intresse är att 
berätta en god historia” (ibid s. 203).  Roney (1996) understryker även han hur 
muntligt berättande är ett utmärkt pedagogiskt verktyg för lärande. En berättelse 
som berättas muntligt är unik och den stunden som infinner sig mellan berättaren 
och lyssnarna kan aldrig liknas vid någon annan stund. De tankar och diskussioner 
som uppstår är utmärkt för läraren att ta tillvara på och Roney menar att berättande 
är en mäktig form av kommunikation. Berättande tränar barns båda hjärnhalvor 
samtidigt. Den vänstra genom berättelsens struktur och den mer kreativa högra 
halvan tränar barns fantasi och visuella seende. Berättande hjälper barn att bli 
kompetenta och självsäkra läsare och skribenter. 
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Likt Gärdenfors (2010) skriver Pramling och Eriksen Odegaard (2014) också om 
sambandet mellan berättelser och minne. En av uppgifterna i Pramling och Eriksen 
Odegaards forskningsprojekt arbetar förskollärarna med att stötta barnen att 
utveckla sin förmåga, att minnas sina erfarenheter och att kunna kommunicera sina 
erfarenheter till andra. Genom att barnen lär sig berätta vad de varit med om får de 
redskap som gör deras erfarenheter mer begripliga och meningsfulla för dem själva 
och som de sedan kan dela med sig av till andra. Genom att barn får många 
berättelser berättade eller lästa för sig lär de sig hur en berättelse är uppbyggd. Om 
ett barn får en förståelse för hur händelserna hänger samman och hur berättelsen är 
uppbyggd utvecklar de också en förmåga att minnas, vilket hjälper dem att använda 
språket för att kunskapa, förmedla och kommunicera med andra. 

Leland, Harste och Hubers (2005) forskning från en skola i ett medelklassområde i 
USA visade att olika berättelser har olika betydelse för barns förståelse, 
samarbetsförmåga, empati och deras vidgade syn för olika kulturer. Dessa berättelser 
som läraren i studien medvetet valde hade inte alltid lyckliga slut utan handlade om 
sociala orättvisor. Det visade sig att barnen kunde knyta an till dessa berättelser mer 
än de berättelser som de tidigare hade använt sig av och som hade lyckliga slut. 
Resultatet blev att barnen började samarbeta bättre och tog mer hänsyn till varandra. 
Även Roney (1996) framhåller att berättelser som grundar sig i främmande kulturer 
som skiljer sig utifrån ett socioekonomiskt perspektiv gentemot lyssnarnas, hjälper 
lyssnarna att utveckla en förståelse och empati för de människor som är olika dem 
själva. 

Fast (2011) belyser personalens värdefulla roll i förskolans verksamhet som 
inspiratörer till att barnen får upptäcka olika former av berättelser. Studier visar att 
barn som lär sig läsa tidigt har ofta fått höra många berättelser hemma och inom 
barnomsorgen. Alla positiva situationer runt berättande tillsammans med barnen 
genererar en stimulans för barnens språkliga och personliga utveckling. Upprepning 
inger trygghet, lyssnandet inger förståelse för berättarmönster och 
meningsbyggnader samt kreativ fantasiskapande och liknelser inger igenkännande 
och identitetsskapande. En berättelse som upplevelse kan stärka en gemenskap i 
gruppen. Som berättare är det viktigt att också komma ihåg att låta barnen få berätta 
vad de hört, prata om berättelsen tillsammans med varandra. Svensson (2009) delger 
samma tankar genom att skriva fram att det mer berättarorienterade läsandet kan 
hjälpa de yngsta barnen att koncentrera sig, eftersom det ofta leder till en dialog 
mellan berättaren och lyssnaren. 
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Brok (2007) menar att genom att utveckla den muntliga förmågan blir den ett 
framtida redskap i livet. Hon ställer en fråga ”Varför är det så bra att berätta sagor för 
barn?” och lyfter ett citat: 

”Herr Einstein, Ni måste säga mig vad jag kan göra för att min son ska bli en klok och 
framgångsrik människa?” frågade hon. Einstein log en smula disträ, tänkte efter lite och 
svarade kort: ”Ni ska läsa sagor för honom, frun.” Så lyfte han på hatten och ville gå vidare. 
Kvinnan tittade oförstående på honom. Var det allt? Hon var inte nöjd med svaret. Hon 
ställde sig rakt framför honom och tittade intensivt på honom: ” Ja, men herr Einstein… säg 
mig nu, om min son ska bli klokare än de flesta andra människor, vad ska jag göra då?” 
Einstein svarade, den här gången lätt irriterat: ” Ni ska berätta sagor!” Den energiske 
modern var fortfarande inte nöjd med svaret och utbrast: ” Men hör nu, om min son ska bli 
lika klok som Ni, herr Einstein! Vad ska jag göra då?” Nu log Einstein och sade: ” Ni ska bara 
fortsätta berätta sagor för Er son, frun!” Så vände han sig om och gick sin väg (Brok 2007, s. 
87-88). 

Genom att arbeta målinriktat med muntligt berättande på olika sätt leder det till en 
utveckling av barns motivation för att själva berätta och därmed utveckla sin 
språkliga förmåga. ”Muntligt berättande är inte främst sagostunder. Det är ett 
redskap för lärande, för att skapa samhörighet och inspirera till språkligt skapande” 
(Brok, 2007, s.89). 

 

2.6 Sagor 

Gärdenfors (2010) lyfter att berättandet finns tydligt i barnens lek där barnen genom 
berättelser ger mening åt sina leksaker. Brok (2007) ger liknelser genom 
sagoberättandets atmosfär och barns fördjupande lek. I sagoberättandets rum 
befinner sig barnen i övergångsområdet mellan en yttre och inre verklighet likt i 
lekens rum. Men till skillnad från barnens egen lek så fylls nya aspekter på till 
barnens fantasivärld genom sagans berättelse. Barn som får höra många sagor 
använder sedan sina erfarenheter kring berättarmönster och sagosymboler i sin lek 
och även i sina egna berättelser. 

I muntligt berättande sagor menar Olofsson (2015) att rekvisita är en viktig del, 
speciellt för de yngre barnen. I och med att de har färre erfarenheter och begrepp kan 
rekvisitan vara ett stöd för de yngre barnen att förstå en berättelse. För de äldre 
barnen kan rekvisitan ha som syfte att samla gruppen och väcka intresse för sagan. 
Författaren skriver även att som pedagog är det en god investering att samla på sig 
berättelser och att hitta en metod som passar för att lära sig berätta fritt utan bok. Ett 
exempel kan vara att spela in sig själv vid en bokläsning och därefter lyssna och 
reflektera över text och tonfall.  
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Barn vill gärna och ofta höra en berättelse flera gånger. Det handlar inte bara om att 
de vill lyssna till händelseförloppet utan också för att de tycker om att vara i fantasins 
värld. Berättelser har en förmåga att trollbinda barn på ett nästan magiskt sätt. 
Genom muntligt berättande skapas ofta en nära relation mellan lyssnaren och 
berättaren. Rösten och ögonkontakten har en vinnande betydelse för uppbyggnaden 
av relationen sinsemellan. Sagor som berättas muntligt kan utifrån berättarens roll 
förstärkas genom att berättaren kan lägga till och dra ifrån under berättelsens gång. 
Berättelsen kan även förstärkas genom berättarens agerande utifrån rörelser och 
gester. Berättelser som belyser liknelser till något i barnens liv kan vara till stor hjälp 
då barnen får en upplevelse av att ”precis så känner jag” (Fast, 2011, s.19). Både 
kunskap och liknelser kan genom berättelser belysas på ett underhållande och 
lustfyllt sätt (Fast, 2011). 

2.7 Styrdokument 

I förskolans läroplan var tidigare riktlinjer inom språkutveckling att varje barn ska få 
stöd och stimulans i sitt språk– och kommunikationsutveckling.  Förskolans läroplan 
reviderades och förtydligades 2010 och därmed också förskollärarens ansvar. 
Förskollärarens ansvar är numera att varje barn ska stimuleras och utmanas i sitt 
språk– och kommunikationsutveckling för att förstärka och bättre kunna ta tillvara 
barns lärande (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Förskolan bör i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga 
utveckling. Ett förstärkt pedagogiskt arbete kan också förbereda barn för deras framtida 
skolgång och livslånga lärande (Utbildningsdepartementet, 2010, s.4). 

Språk, lärande och identitetsutveckling är sammankopplade till förmågan att kunna 
kommunicera. Läroplanen uttrycker vikten av att förskolan stimulerar barns tilltro 
till sin egen förmåga och lägger grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 
kunskaper som alla människor i samhället behöver. Ett utav målen som förskolan ska 
sträva mot har en grund i barns språkutveckling: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 2010, s.10). 

Berättande har en viktig roll i barns språkliga och kommunikativa utveckling. Genom 
berättandet ökar barnens ordförråd och förståelse för ords innebörd och det ger även 
förståelse för hur en berättelse är uppbyggd, att det finns en början och ett slut. 
Genom berättandet finns en möjlighet till att barnen blir delaktiga i en utvidgad och 
ömsesidig kommunikation, vilket gynnar deras språkliga och kommunikativa 
utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). 

För att varje förskola ska kunna utvärderas krävs det att förskollärare ansvarar för att 
varje barns utveckling och lärande följs upp och analyseras kontinuerligt genom 
dokumentation. På så sätt tillgodoses barnens möjligheter att utvecklas språkligt i 
enlighet med läroplanens mål och syften. Syftet med utvärderingen är att förskolans 
kvalitet kan utvecklas för att skapa bästa förutsättningar för varje barns utveckling 
och lärande (Skolverket, 2010).  
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3 Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Detta är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer. Bryman (2011) poängterar de 
fördelar som kvalitativa intervjuer som metod har för datainsamling. I en studie kan 
svaren som fås erhålla detaljerade och djupa svar. Den som intervjuar kan vara 
lyhörd mot informanten och har en frihet att ställa följdfrågor till de svar som 
eventuellt har fångat intervjuarens intresse och som kan ha betydelse för studiens 
syfte. Informanten har också möjlighet att ställa frågor ifall något behöver förtydligas. 
Fokus i vår intervju är riktat mot den intervjuades tankar, åsikter och förklaringar. 

Som metod för datainsamling av vår studie använde vi oss av semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) menar att intervjufrågorna i semistrukturerade 
intervjuer är mer allmänt formulerade och att vi som intervjuare har möjlighet att 
ställa följdfrågor och ordningen kan varieras beroende på situation. Intervjuaren kan 
utifrån denna form ställa följdfrågor som kanske inte var tänkta från början. Vårt 
syfte att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer var att få 
förskollärares perspektiv på språkutveckling och ta reda på hur förskollärare på de 
olika förskolorna arbetar med barns språkutveckling genom muntligt berättande.  

Utifrån denna metod valde vi att i vår intervjuguide ha ett begränsat antal 
huvudfrågor, fem stycken till antalet som kompletterades med eventuella följdfrågor, 
(se bilaga 1). 

Vi kontaktade våra informanter via telefon och mail angående förfrågan om intervju. 
När vi fick klartecken för intervju mailade vi vårt missivbrev (se bilaga 2) till de 
berörda, vilket gav dem information om studies syfte och de forskningsetiska 
reglerna. Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning och vi frågade 
informanterna först om tillåtelse. Många informanter kan uppleva det obekvämt att 
bli inspelad. Bryman (2011) menar att ljudinspelningar underlättar för forskaren att 
kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger på vad informanten säger, för att sedan 
noggrant kunna analysera sitt insamlade material. Men Bryman belyser även vikten 
av att informanten känner sig trygg och bekväm med att bli inspelad. Detta har stor 
betydelse för om intervjun blir värdefull eller inte. För att underlätta för 
informanterna och för att intervjuerna skulle bli så givande som möjligt skedde 
intervjuerna i ostörd miljö på deras arbetsplats.  

Vi intervjuade dem en och en för att de inte skulle känna sig påverkade av någon 
annans tankegångar. Vi valde också att endast vara en intervjuare, för att spara tid 
och skapa trygghet för informanten. Genom inspelningen kunde vi ändå delge 
varandra vad respektive intervju innehållit och utifrån transkribrieringen även på ett 
djupare plan. 
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3.2 Urval 

Bryman (2011) beskriver bekvämlighetsurval som en metod där forskaren väljer 
sådana personer som för tillfället finns tillgängliga i forskarens närhet.  
 
Inom ramen för denna undersökning valde vi att utgå från bekvämlighetsurval 
genom att använda oss av vårt kontaktnät inom förskollärarkåren. Vi valde att enbart 
intervjua förskollärare då de enligt förskolans läroplan har ett ansvar att stimulera 
och utmana barnens språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2010). Vi 
intervjuade 10 stycken förskollärare från skilda förskolor i kommunen, för att på så 
sätt få tillgång till fler tillvägagångssätt som förskollärare använder sig av kring 
muntligt berättande i förskolan. De 10 respondenterna representerade 7 stycken olika 
förskolor. 3 av förskollärarna arbetade på 1-3års avdelning, 3 av förskollärarna 
arbetade på 1-5års avdelning, 1 förskollärare arbetade på 3-5års avdelning och 2 av 
förskollärarna arbetade på en renodlad 5-års grupp. Förskollärarna har varit 
verksamma inom förskolan i från 1år upp till 38år. Trovärdigheten för 
undersökningen höjs genom att förskollärarna skiljer sig åt i antal år de varit 
verksamma som förskollärare och att deras personliga erfarenheter från yrkeslivet 
också skiljer sig åt. 
 

 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

Den insamlade informationen vi fick utifrån våra forskningsfrågor när vi gjorde vår 
intervju sammanställdes och redovisades i en kvalitativ redogörelse. Vi reflekterade 
tillsammans och använde oss av innehållsanalytisk metod för att få fram ett resultat. 
Utifrån en denna metod kategoriseras specifika aspekter av en social verklighet 
(Bryman, 2011). Enligt författaren är detta en analys som kan användas när en 
forskare får ostrukturerad information utifrån en intervju. Vi har tolkat 
informanternas utsagor och vad de uttrycker. Därefter har vi sorterat och grupperat 
den insamlade datan utefter forskningsfrågorna under respektive rubrik. 

Vi presenterade resultatet utifrån ett visst antal teman hämtade från 
undersökningens frågeställningar. Vi utgick från våra forskningsfrågor när vi satte 
rubriker i vår presentation av resultatet. Stúkat (2011) menar att genom att 
tematisera resultatet utifrån undersökningens frågeställningar och sätta rubriker ges 
en struktur över arbetet. 

Nyberg och Tidström (2012) menar att för att göra en tolkning mer tillförlitlig är det 
av vikt att fler personer än intervjuaren tolkar svaren från informanterna, för att 
sedan jämföra och kunna sammanföra materialet i en kvalitativ analys. Författarna 
menar att genom att använda citat från respektive intervju stärks den bearbetade 
texten. Vi har i den här undersökningen läst varandras transkriberingar och 
diskuterat oss fram till en analys av datan. I vår analys använde vi oss av resultatet 
och informanternas citat som vi har kopplat till litteratur och forskning. Genom att 
jämföra informanternas uttalande med varandra menar Nyberg och Tidström att en 
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helhet kan ses tydligare och därigenom kan resultat, likheter och skillnader lyftas 
fram. Vi jämförde informanternas utsagor med forskning och styrdokument, därefter 
tolkade vi förskollärarnas tillvägagångssätt till den litteratur som vi har lyft fram 
genom att både belysa vad de gör och inte gör i enlighet med forskning. Detta 
resulterade i en metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats och vidare forskning.  

 

3.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är ett mått på hur trovärdig en metod varit för den insamlande datan 
och om den är relevant för frågeställning och syfte (Bryman, 2011). Tillförlitligheten 
för den här undersökningen utgår från urvalet där förskollärare från olika förskolor 
deltagit. De tio förskollärarna fick inte ta del av intervjuguiden innan intervjun ägde 
rum och kunde på så sätt inte diskutera frågorna innan med sina kollegor. När det 
gäller studiens generaliserbarhet som enligt Bryman (2011) ger stort utrymme för 
tolkning av empirin är vi medvetna om att vår metod är begränsad då vi genomfört 
relativt få intervjuer.   

Nyberg och Tidström (2012) menar att konfidentialitet för informanter är en viktig 
del i en undersökning. Svaren från informanterna kan bli mer tillförlitliga om de är 
garanterade anonymitet. I vår undersökning har vi valt att benämna våra informanter 
som förskollärare för att öka tillförlitligheten. Vi har även i vår transkribering valt att 
avidentifiera personliga och dialektala uttryck för att öka tillförlitligheten för 
undersökningen. 

Utifrån tillförlitlighetssynpunkt läste vi svaren och sökte efter återkommande ord, 
meningar, letade efter likheter och olikheter i svaren. Vi plockade även ut citat som vi 
ansåg belyste vårt syfte och vår frågeställning i denna undersökning för att öka 
trovärdigheten. 

 

3.5 Forskningsetik 

Under hela vår undersökning följde vi de fyra forskningsetiska principerna som 
Vetenskapsrådet skriver, vilket innefattar, samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 
   
Samstyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin 
medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Förskollärarna i den här studien har 
blivit informerade om att studien är frivillig och de har haft möjlighet att välja att 
delta. Vi informerade även våra deltagare att de när som helst under 
undersökningens gång hade rätten att avstå från sin medverkan och att deras 
konfidentialitet skulle beaktas. 

Informationskravet innebär att deltagaren har rätt att veta undersökningens syfte 
(Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna i denna studie har fått information om studiens 
syfte genom ett missivbrev (se bilaga 2) som skickades ut några dagar innan intervjun 
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till de deltagande. Deltagarna blev även informerade om studiens syfte via telefon vid 
bokning av intervjuerna. I missivbrevet fanns även information om de 
forskningsetiska principer som gäller för studien och även våra namn och 
kontaktuppgifter samt vår handledares namn och kontaktuppgifter. 

 

 

Konfidentialitetskravet står för hänsyn till deltagarens anonymitet i undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2011) Genom missivbrevet har förskollärarna informerats om 
studiens konfidentialitet. Vi har valt att använda fiktiva namn på de förskollärare som 
har intervjuats och valt att inte benämna deras förskolor för att på så sätt behålla 
deras konfidentialitet. 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in endast får användas för 
undersökningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Även den här sista etiska 
forskningsprincipens syfte har förklarats för informanterna via missivbrevet. Där 
framgick det att den insamlade datan endast var till för denna studie och att arbetet i 
sin helhet senare kommer att publiceras i databasen DIVA. 

4 Resultat 

Vi presenterar vårt resultat tematiskt utifrån våra frågeställningar.  

4.1 Muntligt berättande i verksamheten 

Resultatet visar att förskollärarna överlag använder samtalen i vardagen med barnen 
för att stärka, stimulera och utmana barnens språkförståelse. En av förskollärarna 
menar att hennes röst är hennes verktyg i arbetet med barnen och att små barn söker 
muntligt berättande hela tiden för att få bekräftelse: 

Jag använder mitt muntliga berättande för att fånga in och göra något spännande av det vi 
ska göra, även om vi tycker det är vardagsgrejer. 

En förskollärare menar: 

Ju mer man lever sig in i berättande som pedagog, ju lättar är det att fånga barnen och få 
med dem, till skillnad från när man sitter och läser innantill ur en bok. 

Flertalet av förskollärarna nämner att den dagliga samlingen i verksamheten är ett 
gynnsamt tillfälle för det muntliga berättandet. Förskollärarna berättar att de i 
samlingarna tar tillfälle i akt att diskutera med barnen om händelser som skett eller 
ska ske på förskolan. En av förskollärarna berättar att de ofta använder sig av ritsagor 
just för att beskriva en händelse: 

Jag hittar på en berättelse utifrån en händelse som vi behöver prata om med hela gruppen. 
Då kan jag göra en berättelse av det för att få alla att förstå och även de som har varit 
inblandade i den händelsen kan förstå det på ett annat sätt utifrån hur hela gruppen 
reagerar på ritsagan. 
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Många av förskollärarna uttrycker att de är osäkra på vad ett muntligt berättande är 
eftersom det kan ingå i så många olika sammanhang: 

Nu blir ju det här svårt, för nu tänker jag bara på att berättande är när man läser sagor eller 
typ berättar sagor, men det är det väl egentligen inte. Utan muntligt berättande handlar väl 
tänker jag om allt vi gör, man berättar vad man ska göra, berättar vid matbordet om 
situationer och så, så att muntligt berättande är väl i stort sett hela tiden. Men om man 
berättar en saga muntligt så är jag….nog dålig på det. Vad är muntligt berättande? 

En annan förskollärare säger: 

Jag tänker ju sagor men muntligt berättande handlar ju om allt som vi berättar och förmedlar 
till barnen. Många menar att de är dåliga på att fantisera fram ett berättande och då gärna tar 
hjälp av rekvisita som ett stöd i berättandet. Alla förskolor i undersökningen använder sig av 
flanosagor i sitt muntliga berättande av sagor. De upplever att de fångar barnen lättare med 
bilder på en tavla: 

Jag är inte jättebra på att fantisera, så då är det nog de här flanosagorna som jag tycker är 
jättebra och barnen kan själva vara med och plocka och visa och man kan ju engagera hela 
gruppen på ett annat sätt än om man kanske sitter med en bok. 

En annan förskollärare säger: 

Att läsa en bok tycker jag är viktigt, alltså boken som sådan, men om det är för många vid 
en högläsning, då är det ju det där ”jag ser inte” och sen är det några som inte har tittat 
färdigt på bilden, men då kan man ju istället berätta sagan, man behöver inte boken. För på 
sätt kan man ju hjälpa barnen att skapa inre bilder. 

Några av förskollärarna berättar att de även har sagopåsar där olika rekvisita 
representerar en saga. En av förskollärarna använder även sångpåsar till att skapa 
berättelser med barnen: 

Vi har gjort så ibland att vi berättar sångerna som sagor. Istället för att bara sjunga sången 
rakt upp och ned så kan man istället till exempel berätta ”Ekorren satt i granen” och 
utveckla den till en saga. 

En annan förskollärare berättar att de har en väska med rekvisita som är kopplad till 
”Sagan om pannkakan”, figurerna och djuren har de kopierat utifrån boken. Flera av 
förskollärarna fotar bilder från sagoböcker som de sedan visar upp via projektor för 
att ha som eget stöd i berättandet inför barnen.   

Två av förskollärarna skiljer sig från mängden genom att de ofta fantiserar ihop 
spontana muntliga berättelser vid olika situationer tillsammans med barnen. Den ena 
menar att hon använder berättelserna för att fånga barnens intresse och att det 
brukar ge en positiv inverkan på barns lyssnande. Hon berättar om några av hennes 
påhittade historier som bland annat har handlat om en resa till Afrika. Barnen på 
förskolan finns ofta med i berättelserna genom att förskolläraren beskriver barnen 
både till utseende och egenskaper. Förskolläraren menar att då blir barnen mer 
delaktiga i berättelsen och hon har sett ett stigande intresse hos barnen för påhittade 
muntliga berättelser. 

Den andra förskolläraren fantiserar ihop berättelser med hjälp av rekvisita till 
exempel barnens sagofigurer och leksaker: 

Jag tänker också på hur viktigt det är att ta tillvara på det spontana och i stunden kan man 
sätta sig och bara berätta, ta dinosaurierna till exempel och sätta mig med några barn och 
berätta en historia. Att tänka på hur man berättar och lever sig in i en berättelse, då blir det 
mycket lättare att fånga barnen.  
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4.2 Muntligt berättande och språkutveckling 

Resultatet i vår undersökning visar att förskollärarna har många olika tankar om 
muntligt berättande och språkutveckling. De flesta menar att muntligt berättande 
stärker barnens ordförråd genom att pedagogerna är medvetna om att använda ett 
expansivt språk både i sagoberättandet och i dialog med barnen. 

Ju mer barnen hör, ju mer lär de sig…i alla fall har jag fått den erfarenheten att prata 
mycket gör att man får ett mer utvecklat språk, barnen hittar nya ord som de använder, vi 
ska ge den möjligheten att ”smaka” på nya ord och använda sig av dem i olika 
sammanhang. 

En av förskollärarna kopplade ihop muntligt berättande och språkutveckling med 
munmotoriska övningar. Hon anser att det är viktigt att arbeta med det på ett lustfyllt 
sätt genom exempelvis rim och ramsor.  

Hon menar att genom att använda sig av munmotoriska övningar under samlingar 
undviker de barn med talsvårigheter att känna sig utpekade: 

I och med att alla är med så behöver inte de barn som behöver lite extra stöd känna sig 
utpekade utan vi gör det som en lek tillsammans. 

Förskolläraren lyfter också att motorik och språk hör ihop. Hon berättar att de 
använder sig mycket rörelseaktiviteter i vardagen, de är ute mycket och nyttjar även 
idrottshallen. Förskolläraren menar att rörelse gör nytta för språkutvecklingen. Hon 
säger: 

Har man en bra motorik så har man oftast också en bra språklig utveckling. De barn som är 
välutvecklade motoriskt har lättare när de väl kommer igång och pratar. Vi har sett att 
balans, lekar, hinderbanor och vara i skogen stärker barnens motorik och gör nytta för 
språkutvecklingen. Det tillsammans med att tala mycket ger barnen mycket. 

En av förskollärarna berättar att hon ofta tänker medvetet på sina ordval i sina 
muntliga berättelser med barnen. Hon försöker använda ord som kanske inte står i 
någon sagobok för barn och hon har noterat att barnen tycker det är roligt att lära sig 
nya ord. Förskolläraren menar att nya ord stärker barnens förmåga i att kunna 
kommunicera: 

För det är ju också en del i deras självbild, det som gör oss till människor. Om vi inte kunde 
kommunicera, hur skulle vi då förstå varandra? För att växa och utvecklas så måste ju 
språket till, det är så. 

En annan förskollärare säger: 

Språkutveckling är viktigt för självkänslan. Mycket rim och ramsor och låta alla barnen få 
komma till tals. Vi rättar aldrig barnen utan låter dem prata fritt. Uppmuntra de tysta 
barnen att prata mer, ger så mycket att se de tysta barnen utvecklas.  

Ytterligare en annan förskollärare säger: 

Muntligt berättande gör vi hela tiden, gör det när vi jobbar i mindre grupper vid våra 
stationer som uppmanar till språkutveckling och muntligt berättande. 
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En förskollärare menar att genom att barnen hör en berättelse, får många nya ord 
och även en kännedom om en berättelses struktur utvecklas deras språk. Hon menar 
att det är en viktig lärdom framöver att få insikt om att en berättelse är uppbyggd 
med en början, en mitt och ett slut.  

En förskollärare menar att barns språkutveckling kan stärkas genom muntligt 
berättande då berättaren använder sitt kroppsspråk: 

Att berätta spontant, att inte läsa ordagrant ur en bok gör att det blir ett annat flöde i 
berättelsen, för man berättar med hela kroppen. Entusiasmen gör också väldigt mycket. 
Den känner man oftast mer när man berättar någonting spontant, än genom att läsa högt 
rakt upp och ner i en bok.  

En förskollärare menar att muntligt berättande hjälper henne att se var barnen 
befinner sig i sin språkutveckling: 

Ja, mycket är ju det här att fånga upp dem, med mitt språk, jag ser ju deras ordförståelse. 
Vet var jag ska lägga nästa nivå. Kan jag börja använda svårare begrepp? Ge större 
utmaningar språkligt….man ser ju också det tänker jag när man använder sagorna från när 
de är riktigt små, så kanske de bara vill sitta och hålla i trollet och bara känna, till att när de 
blir lite större få vara det här trollet eller att flytta med det här trollet på tavlan….så ja, 
genom mitt muntliga berättande ser ju jag mycket var barnen befinner sig i sin 
språkutveckling. 

En förskollärare går för närvarande TRAS-utbildning som innefattar observation av 
språk i dagligt samspel med fokus på kommunikation, språkförståelse, ordförråd och 
uttal. Förskolläraren menar att muntligt berättande tillsammans med bilder stärker 
barns språkutveckling. Hon berättar om ett tillfälle när de med hjälp av projektorn 
visar bilder utifrån en saga: 

De snappar upp ord som de kanske inte alls skulle använda annars, vilket gör att språket 
blir bredare för dem, alltså genom att berätta med bilder för dem. Det är med hjälp av 
bilder som språket utvecklas. Som en flicka som kunde hela berättelsen utantill, satt i mitt 
knä och berättade sagan för de andra barnen…. Jättekul att se!  

4.3 Språkutvecklande aktiviteter 

Förskollärarna fick svara hur de på det bästa och roligaste sättet skulle vilja arbeta 
med barns språkutveckling och resultatet visar på många olika tankar.  

Flera av förskollärarna uttrycker att de skulle vilja arbeta mer med drama 
tillsammans med barnen: 

Jag skulle vilja vara lite mera en teaterapa, för de andra förskollärarna jobbar jättemycket 
med teater i skogen och med teater när de är inne också…. Teater öppnar upp språket för 
barnen, gör dem mer nyfikna och vill undersöka själva och börja spela teater själva och det 
skulle jag vilja göra mera. Det känns som det skulle utveckla ännu mera och göra det ännu 
roligare.  

En annan förskollärare nämner också drama: 

Det skulle vara jätteroligt att jobba lite med drama och den biten också, teater, dramatisera 
lite. Att vi pedagoger också gör det och sen kanske det blir till följd… mynnar ut till att 
barnen också gör det.  
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Ett par av förskollärarna pratar även om musik och drama. En av dem nämner då att 
det även handlar om kontinuitet. Hon menar att en aktivitet blir roligare om hon som 
förskollärare får möjlighet till att göra den lite oftare. Hon säger att det som hindrar 
är en schemafråga: 

Vissa av sakerna gör man för sällan och det är ju en schemafråga över hur vi jobbar och 
så… hur vi går på raster och så… som tyvärr gör att vissa saker gör man inte lika ofta. Läser 
man ofta för barnen får man en relation i det mycket mer och då blir det roligare. Men att 
sjunga, mycket musik och mycket böcker.  

Den andra förskolläraren som vill arbeta med musik menar att det stärker barns 
språkutveckling:  

För språkutveckling stärks ju med musik, inte bara med, vad ska jag säga, med sång och 
text utan även med att man kan lyssna på musik medan man arbetar, med klassisk musik, 
man kan lyssna i bakgrunden som en del av inlärningen. Drama och musik är något jag vill 
utveckla.  

En av förskollärarna anser att de redan arbetar på det bästa och roligaste sättet 
genom att de tar tillvara på barnens intressen och samtalar mycket med barnen. Hon 
berättar att de arbetar med barnen i mindre grupper för att på så sätt arbeta med ett 
fördjupat lärande. Hon säger även att miljön runt omkring har en påverkan för 
barnens kommunikation. Genom att förskollärarna har placerat fyra stolar vid ett 
bord blir det väldigt tydligt att fyra barn får plats att sitta där och i en sådan 
konstellation så uppstår kommunikation: 

Ta tillvara på en kompis, ta hjälp av en kompis i situationen och så där…. Jobba 
sociokulturellt. 

En av förskollärarna svarar att hon skulle vilja arbeta mer med mindre grupper. Hon 
vill skapa en organisation som gör att barnen blir indelade i grupper med färre barn 
och med en ansvarig pedagog för varje grupp. Till följd av det menar hon att hon 
skulle kunna följa varje barns intresse och utveckling på ett mer närvarande sätt. En 
samverkan med föräldrarna skulle även öka, då en direktkontakt mellan pedagog och 
föräldrar gör att informationsflödet blir mer korrekt genom att föräldrarna oftare får 
förstahandsinformation av den ansvariga förskolläraren. 

Att jag som pedagog är ansvarig för ett visst antal barn under kanske hela dagen, för att 
kunna få en mer samlad bild av den här lilla gruppen. 

Av en följdfråga med en undran över ifall det inte alls finns någon sådan uppdelning 
av barngruppen nu, svarar hon att de har det, men att det faller bort många gånger. 
Hon menar att de grupper som de har några gånger i veckan ofta får ställas in eller 
omorganiseras på grund av att personal är sjuka och även på grund av barn som inte 
accepterar vikarier. 

Några av förskollärarna anser att samtalen med barnen är det bästa för 
språkutvecklingen. En förskollärare menar att de vardagliga samtalen med barnen är 
otroligt viktiga för barnens språkutveckling gällande både ordförråd och 
ordförståelse: 

Ibland möter man barn som inte alls har lust att kommunicera muntligt, men samtidigt 
kan man möta ett barn som har jätteknepiga uttalssvårigheter men som en otrolig lust att 
kommunicera, och faktiskt då pratar på! Och då tror jag att det är viktigt att de framförallt 
inte blir rättade, att man månar om att det är roligt att kommunicera.  
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En annan förskollärare säger: 

Prata mycket MED barnen, inte till dem och benämna rätt ord på rätt sak och rätt plats.  

Förskolläraren menar att hon utvecklas tillsammans med barnen genom att de 
tillsammans tar reda på vad ord betyder: 

Tillsammans med barnen lär jag mig sååå mycket, det är roligt och givande. 

Två av förskollärarna berättar att de gärna använder rim och ramsor för att utveckla 
barns språk på ett roligt sätt. En av förskollärarna menar att barnens språk stärks 
genom att barnen får öva på orden och även höra rytmen i ramsan. Hon nämner även 
att de arbetar mycket med bokstäver för att barnen ska få ett igenkännande: 

Vi jobbar mycket med bokstäver, men inte för att de ska lära sig läsa och skriva, men för att 
känna igen, få en bild av att bokstäver bildar ord som vi använder när vi pratar och läser. 

Ett par av förskollärarna pratar om att sagoböcker är en bra tillgång. Ett bra material 
att utgå ifrån för att sedan göra en egen fantasifull saga utifrån barnens lust och 
intresse. En av dem menar att en bok kan vara väldigt bra att läsa den som den är, 
men att det även går att berätta fritt ur den. 

Att man leker sagor istället för läser sagor, det är härligt! 

En av förskollärarna berättar att hon tycker om att använda danssagor tillsammans 
med barnen. Hon menar att det är ett roligt material att använda där barnen får 
lyssna till vad som ska göras. Vilken rörelse eller fantasifull roll som barnen får 
möjlighet till att infinna sig i. Två förskollärare berättar att de använder sig av ett 
språkmaterial vid namn Babblarna i deras verksamhet. Den ena säger att hon har en 
kollega som är jätteduktigt på att ta fram nytt material så att de på så sätt kan hitta 
nya ingångar vi materialet Babblarna. Den andra förskolläraren berättar att de spelar 
teater med Babblarna som rekvisita: 

Vi drar fram ett skynke och sen spelar vi teater med Bobbo och Dadda. Så är Bobbo sjuk 
och Dadda tar hand om Bobbo…. Där får barnen vara med i berättandet och sätta ord på 
sina tankar och känslor. 
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4.4 Förskollärarnas vision 

Den avslutande forskningsfrågan handlade om förskollärarnas vision där de fick 
uttrycka sig fritt hur de skulle vilja arbeta med muntligt berättande i förskolan för att 
utveckla barns språk. 

Några av förskollärarna nämner igen att de vill arbeta mer med drama. En av 
förskollärarna pratar om teateräventyr som en form av en lustfylld aktivitet för 
barnen där de kan vara delaktiga utefter sina egna villkor. Hon menar att aktiviteten 
kan startas med en berättelse och att pedagogerna tillsammans med barnen sen kan 
skapa miljöer som är relaterade till sagan. Med mystik, musik och rörelser menar hon 
att det är lätt att fånga alla barnens intresse och förståelse, även dem med ett annat 
modersmål eller de som inte har ett utvecklat talspråk än. 

Då kan alla vara med och vara delaktiga och de lär sig så otroligt mycket av att titta och 
härma varandra. 

En annan av de förskollärarna som efterlyser mer drama i verksamheten berättar att 
hon även skulle vilja träna ytterligare på att berätta sagor mer fritt och levande, utan 
text till hands.  

Man har en sak i huvudet att såhär målande och beskrivande ska jag vara och sen ska du få 
ut det ur munnen också. Det är svårt …. Du måste nästan vara teatralisk. Vi har ju spelat 
teater för barnen och det är ju jättepopulärt, det efterfrågas! 

En annan förskollärare säger: 

Ja, att jobba mer med drama det skulle vara roligt….det kanske kommer någon gång. 

Några av förskollärarna pratar om att de har en önskan om färre barn i barngruppen. 
En av förskollärarna utbrast: 

Mindre barn i barngruppen! Mindre barn, alltså det är så! 

En annan förskollärare förklarar att det är mycket som ska hinnas med i 
verksamheten, det är allt från läroplanen, byta blöjor och sitta med barnen som är 
ledsna och behöver tröst. Hon berättar att hon känner att det är svårt att räcka till. 
Hon menar att det är mycket omsorg och administrativt som tar tid. Förskolläraren 
anser att med mindre grupper skulle hon kunna ge den språkliga tiden på ett helt 
annat sätt. Hon förklarar att språkförståelse kan upptäckas på flera sätt. Hon menar 
att ett barn som inte verbalt kan tala kan ha en språkförståelse ändå som hon kan 
upptäcka genom att exempelvis sitta ned och spela ett spel med bilder tillsammans 
med barnet: 

Tänk att bara få sitta med två barn i en lugnare miljö…komma bort lite..känna att man kan 
göra det utan att lämna de andra i sticket. 

Hon förklarar att om hon fick mer tid för varje barn, skulle hon kunna följa upp varje 
barns utveckling på ett noggrannare sätt. 
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En förskollärare menar att de har fria händer i verksamheten. Hon förklarar att de 
har fria händer till att strukturera deras verksamhet, det som de vill jobba med och 
att de jobbar utifrån deras lokala mål utifrån läroplanen.  
 
Därefter förklarar hon att det alltid kan bli bättre och om hon fick önska helt fritt 
skulle det vara mindre barngrupp: 

Om jag fick fria händer så skulle jag väl minska barngruppen då….till färre antal. Jag skulle 
absolut inte ha fler än 20 barn i en 5-årsgrupp… då är det ju mycket lättare att dela dem i 
de här mindre grupperna. Nu har vi 25st, men 17st vore idealiskt. 

Samma förskollärare fick en följdfråga på hur hon tänker när det gäller fria händer 
för miljön. Hon berättar att hon önskar ett rum där de kan stänga dörren till. Hon 
förklarar att sitter till viss del i ett rum ibland med några barn men att hon önskar att 
det då inte skulle vara några störningsmoment. Hon förklarar även att det är de själva 
som har fria händer till att skapa miljön men önskar ett rum för mer lugn och ro: 

Hellre mindre barngrupp, fler rum eller ytor och samma antal personalför då skulle man 
kunna jobba mer individinriktat. 

En annan förskollärare önskar att få läsa mer i mindre barngrupper: 

Läsa i mindre grupper, så att det blir roligt och att försöka få dem att … känna att det är 
roligt åt båda hållen. 

Hon berättar även att hon skulle vilja utveckla sin läsning, lära sig att vara mer 
dramatisk i sitt läsande. Hon önskar sig mer hjälp att hitta läsvärda böcker och arbeta 
mer med ritsagor: 

Det var ganska roligt att vi läste ur en bok flera, flera gånger, visade inga bilder. Sen ritade 
vi utifrån berättelsen därefter tittade vi i boken hur det såg ut och så jämförde de med sina 
egna bilder och berättade själva sin berättelse och då blev det en helt ny annan saga som 
kan utvecklas mer än vad en berättelse i en bok kanske gör. 

Hon berättar att hon skulle vilja få mer hjälp när de går till biblioteket för att kunna 
hitta böcker med ett pedagogiskt innehåll som förmedlar något positivt till barnen. 
Hon nämner också miljön som en punkt i frågan om fria händer för muntligt 
berättande och då önskar hon en miljö där hon känner att hon kan sitta med några 
barn i lugn och ro utan att bli störd. Ett annat önskemål är att sjunga mer med 
barnen och tillsammans med någon som kan spela gitarr: 

Vore så kul och speciellt för barnen som har ett annat modersmål… att sjunga och känna 
rytm i orden gör det så mycket lättare att lära sig uttala och så blir det så mycket roligare. 

En förskollärare pratar om att jobba tematiskt som en vision för hur hon vill arbeta. 
Hon berättar att de har jobbat med flera olika teman och att det är ett positivt 
arbetssätt. Hon förklarar att det är lätt att på så sätt se vad barnen är intresserade av, 
men också att det vore lättare att se det ifall de var färre barn i gruppen: 

Barn kan hålla på länge, det är ofta vi vuxna som har bråttom och vill vidare… man tycker 
att nu går vi vidare, nu har vi kört Bockarna Bruse länge, att man har så bråttom. Men det 
tänker jag också att jobbar man med det är i en mindre grupp så ser man det lättare. Vad 
de är intresserade av och när de börjar ledsna eller vill byta fokus. 
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En förskollärare talar om att hon är ganska nöjd med sin verksamhet. Det hon saknar 
är tillgång till mer utbud: 

Det här är ju på landet utanför staden och det händer ju inte så mycket på den fronten, det 
var mer sånt förr, så det saknar vi. Annars har vi det väldigt förspänt med bra lokaler, nära 
naturen och liten barngrupp som vi hinner med. 

En annan förskollärare berättar att hon skulle få tid till att sätta sig in IKT. Hon 
upplever att hon har för lite kunskap på den fronten. Hon skulle även vilja arbeta mer 
med sagopåsarna tillsammans med barnen, men upplever att det ofta kommer hinder 
i vägen: 

Det är en sådan där sak som vi tänker att, det ska vi göra! Sen kommer vardagen och tar 
över, folk är mycket sjuka, det finns inga vikarier eller det kommer vikarier som är 
fastklistrade i stolen. Då gäller det bara att hålla ordning på gruppen, det är den bistra 
verkligheten. 

5 Resultatanalys 

5.1 Muntligt berättande i verksamheten 

Förskollärarna i undersökningen uttrycker att det muntliga berättandet i 
verksamheten oftast sker i de dagliga samtalen med barnen under deras aktiviteter. 
Williams m.fl.(2014)  skriver att barn utvecklar förmågor att kommunicera genom att 
samspela med andra. Därför menar författarna att det är av största vikt att 
förskollärarna arbetar för att utveckla barnens kommunikativa kompetenser genom 
att utmana barnen att verbalt uttrycka sina tankar och även lyssna och fundera över 
andras tankar och berättelser. Utsagorna från flertalet av förskollärarna visar att den 
dagliga samlingen i verksamheten är ett gynnsamt tillfälle för det muntliga 
berättandet. Här får barnen tillfälle att berätta vad de varit med om och händelser 
som har inträffat diskuteras ofta på samlingen tillsammans med pedagoger och barn. 
Även Säljö (2010) uttrycker att samspel med andra utvecklar barnens kommunikativa 
kompetenser. Vygotskijs teori lyfter fram språket som ett redskap för tänkandet. Det 
sociokulturella perspektivet visar på att i samspel med andra sker en utveckling av 
den intellektuella förmågan och lägger grunden till växande kunskap. Likt Säljö och 
Williams m.fl. beskriver Svensson (2009) vikten av att ha kommunikativa färdigheter 
och kunskaper att uttrycka sig för att klara sig såväl i yrkeslivet som i det privata livet. 
Vår tolkning av förskollärarnas sätt att arbeta med muntligt berättande stämmer 
överens med vad som framkommer i forskningen. Vi tolkar det som att förskollärarna 
arbetar enligt det sociokulturella perspektivet som gynnar barnens kommunikativa 
kompetenser genom att förskollärarna utmanar dem att uttrycka sig, lyssna och 
samspela i gruppen. 

Många av förskollärarna i undersökningen uttrycker att de är osäkra på vad ett 
muntligt berättande är eftersom det kan ingå i så många olika sammanhang. De 
nämner berättandet utifrån sagoböcker men också berättandet fritt ur fantasin. De 
flesta av förskollärarna tycker det är svårt att berätta en saga fritt ur fantasin och tar 
gärna rekvisita till hjälp i berättandet.  Vår tolkning är att som förskollärare ha en 
förmåga att kunna berätta en saga fritt från sin egen fantasi upplevs som en utmaning 
och ses inte som en självklarhet i verksamheten. 
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Oelrich (2007) skriver fram att muntligt berättande skapar samvaro och är en 
levande och kreativ pedagogisk metod. Författaren menar att genom muntligt 
berättande stärks inte bara kommunikation och språkkänsla utan även förmåga till 
samarbete.  

Även Brok (2007) trycker på den positiva inverkan som muntligt berättande har på 
barn som får lyssna till en fantasifull berättelse. En meningsfull berättarmiljö där 
barnen får ta del av muntliga berättelser genererar till att barnen stimuleras att 
berätta egna berättelser och även en förståelse för att ord har en betydelse. Brok 
menar även att ett lustfyllt muntligt berättande kan skapa en nyfikenhet och ge 
självförtroende för elever med läs- och skrivsvårigheter att våga ta sig an en 
berättelse. Anderssons (2014) avhandling visar på att det muntliga berättandet har 
minskat trots att lärarna ändå anser att det är ett viktigt didaktiskt verktyg. 
Anledning till minskningen är bristen på tid enligt lärarna i Anderssons avhandling. I 
projektet där fokus låg på muntligt berättande blev resultatet att eleverna visade ett 
större intresse för att vilja berätta och uttrycka sig och att reflektera kring språk. Fast 
(2011) anser att personalen i förskolan har en värdefull roll som inspiratörer till att ge 
barnen positiva situationer runt berättandet. Hon menar att ett tidigt berättande, 
både hemma och inom förskolan har visats sig ge barn förmågan att lära sig läsa 
tidigare än barn som inte får tillgång till berättande i tidig ålder i samma 
utsträckning. Nilsson (2001) och Fast (2007) visar vikten av ett tidigt muntligt 
berättande för att stärka både kommunikation och språkkänsla. Samtidigt visar 
forskningen att läsförståelsen hos elever har minskat samtidigt som det muntliga 
berättandet har minskat och enligt forskningen beror detta till viss del på tidsbrist i 
verksamheten Andersson (2014). En av förskollärarna skiljer sig från de andra då hon 
berättar att hon även fantiserar ihop spontana muntliga berättelser utan rekvisita. 
Vår tolkning av utsagorna tyder på att förskollärarna, förutom tidsbrist även känner 
sig osäkra i konsten att berätta muntligt och därför inte lägger så stor vikt vid det 
trots att forskning visar många fördelar av muntligt berättande.   

En övervägande del av förskollärarna i undersökningen använder sig av rekvisita i 
någon form i sitt muntliga berättande. De upplever att de lättare fångar barnens 
intresse genom att använda sig av material som knyter an till sagan. Olofsson (2015) 
lyfter vikten av att använda rekvisita i muntligt berättande synnerligen i en grupp 
med yngre barn som kan behöva ett stöd för att förstå berättelsen. Vi tolkar att 
utsagorna och forskningen stämmer överens med varandra genom att pedagogerna 
ofta använder rekvisita som stöd i det muntliga berättandet. Vår tolkning är att 
effekten av att använda rekvisita gör att förskollärarna känner sig mer säkra i sitt 
berättande och barnen upplevs som mer intresserade av berättelsen. 

Utsagorna visar på att förskollärarna ofta använder rekvisita som ett stöd i sitt 
berättande för att fånga barnens intresse men även för sin egen skull genom att de 
uttrycker att rekvisitan ger ett stöd för dem att berätta en saga muntligt. Olofsson 
(2015) skriver att rekvisita är en viktig del, speciellt för de yngre barnen för att förstå 
sammanhanget i en berättelse. Här fyller sagopåsar och flanobilder en viktig 
funktion. Pedagogerna ser en utmaning i att berätta muntligt utan rekvisita. Detta 
skulle kunna bero på att förskollärarna inte reflekterat över sin syn på muntligt 
berättande. Olofsson (2015) skriver vidare att det även är en god investering för 
pedagogen att hitta metoder och arbetssätt som passar för att lära sig att berätta fritt 
utan bok.  
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5.2 Muntligt berättande och språkutveckling 

Ett expansivt språk är något som förskollärarna lägger stor vikt vid i samtal och i 
muntliga berättelser tillsammans med barnen. Utsagorna tyder på att förskollärarna 
har en medvetenhet kring sina ordval. Förskollärarna menar att nya ord stärker 
barnens kommunikationsförmåga samtidigt som barnen visar stort intresse för nya 
ord. Fast (2007) skriver att de barn som får ta del av berättelser i olika former lär sig 
hur språket är uppbyggd och får också ett rikare ordförråd. Författaren menar också 
genom att förskollärarna är förebilder och stöttande lyssnare vågar barnen utveckla 
sitt berättande och blir inte rädda för att misslyckas. Enligt utsagorna anser 
förskollärarna att det är viktigt för barnens självkänsla att inte bli rättade, vilket kan 
hämma dem i deras kommunikation. Vi tolkar det som att förskollärarna är 
medvetna om vikten av kommunikation med barnen, både genom att använda ett 
expansivt språk och att stärka barnens självförtroende genom att utmana dem att 
prata och berätta.  

 

En förskollärare menar att muntligt berättande hjälper henne att se var barnen 
befinner sig i sin språkutveckling. Genom att fånga upp barnens intresse och se deras 
ordförståelse i berättelsen ser hon när hon kan utmana barnen i deras 
språkutveckling. Utifrån Vygotskijs teori menar Säljö (2010) och även Williams m.fl. 
(2014) att läraren har en viktig uppgift att vara vägledande i lärandet. Samspelet som 
sker för att den lärande ska kunna ta sig vidare via utmaningar sker i den proximala 
utvecklingszonen, därför är det av vikt att den lärande ställs inför utmaningar som 
den förstår för att ta sig vidare i sin språkliga utveckling. Vår tolkning är att 
förskollärarna är måna om att barnen får tillgång till nya ord och stöttar därmed 
deras självkänsla i förmågan att kommunicera ofta då även i samspel med andra. Likt 
forskningen är förskollärarna medvetna om vikten av språkutveckling i förskolan 
men vi tolkar deras utsagor att de inte i så hög grad sätter språkutveckling i samband 
med muntligt berättande. Både Gärdenfors (2010) och Pramling och Eriksen 
Odegaard (2014) menar att berättelser stärker barns minne och förståelse för hur en 
berättelse är uppbyggd. Med den kunskapen kan de använda språket för att kunna 
förmedla något och kommunicera med andra.   

 

5.3 Språkutvecklande aktiviteter 

Övervägande anser förskollärarna att estetiska aktiviteter av olika slag är ett roligt 
och berikande sätt att arbeta med språkutveckling. Flera av förskollärarna uttrycker 
att de vill arbeta mer med musik, dans och drama. Öfverström (2006) skriver att 
drama skapar medvetenhet om social interaktion och stärker kommunikativa 
förmågor. Vidare menar hon att drama även tränar kreativa förmågor och skapar 
förutsättningar för ett livslångt lärande. Förskollärarna anser att rim och ramsor 
fyller en viktig funktion men de vill vidareutveckla detta och hitta nya arbetssätt. 
Nilsson (2001) menar att språket grundläggs genom muntlig kommunikation där 
barnet lyssnar och härmar. Alla sinnen kommer till användning och inte bara 
hörandet. För att språket ska befästas och minnas har rytmen i berättelsen en särskilt 
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stor betydelse. Svensson (2005) anser att det ska vara roligt att leka med språk. 
Genom lustfyllda aktiviteter som rim och ramsor stimuleras barnens förmåga att 
upptäcka att språket består av små enheter och språkljud som kan bilda ord och 
meningar. Nilsson (2001) menar att rim och ramsor fyller en viktig minnesteknisk 
funktion genom att de byggs på seriella upprepningar. Vi tolkar förskollärarnas 
utsagor att de anser att det är viktigt att de erbjuder barnen ett lustfyllt lärande där 
exempelvis rim och ramsor har en betydande del i barnens aktiviteter. Vi ser dock att 
förskollärarna inte lyfter fram rim och ramsor som en viktig pedagogisk aktivitet för 
barns lärande utan fokus i utsagorna ligger på det lustfyllda i aktiviteten. Vi tolkar att 
förskollärarna vill arbeta mer med drama vilket vi ser enligt Övferström (2006) kan 
stärka barnens kommunikativa förmågor. 

5.4 Förskollärarnas vision 

Utsagorna av förskollärarnas visioner visar övervägande att de uttrycker en önskan 
om att få arbeta med färre barn i barngruppen för att få mer tid för varje barn. De 
menar att det är lättare att följa upp varje barns utveckling och se ett lärande mer 
tydligt med färre barn i barngruppen. Norlings (2014) resultat visar att förskollärarna 
upplever svårigheter att behålla intresset hos barn när barngrupperna är stora och 
istället lägger de fokus på att aktiviteter ska ha en lugnande effekt mer än ett 
pedagogiskt syfte som till exempel att främja barns språkutveckling. I en av 
riktlinjerna för Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) skrivs det fram att 
förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande ska kontinuerligt 
dokumenteras och följas upp för att en utvärdering av förskolans kvalitet ska kunna 
ske. Sheridan m.fl. (2011) menar att barns kognitiva och kommunikativa utveckling 
stimuleras när barnen får vara i en mindre grupp med en erfaren pedagog. Vi tolkar 
utsagorna att förskollärarna har en ambition att följa läroplanens strävansmål men 
att de upplever det som en utmaning eftersom de anser att barngrupperna är stora till 
antalet och de pedagogiska aktiviteterna kan fallera på grund av brist på kontinuitet i 
arbetsgruppen. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Denna undersökning bygger på en kvalitativ studie där vi valt att använda oss av 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Bryman (2011) menar att intervjuer som metod 
kan erhålla detaljerade och djupa svar från informanterna. Det finns även möjlighet 
för intervjuaren att ställa följdfrågor. Vi anser att de intervjufrågor vi hade upplevdes 
som komplicerade av våra informanter då vi fick korta svar och ofta frågor i retur från 
våra informanter. Vi är medvetna om att fler följdfrågor i stunden hade kunnat ställas 
av oss för att få ett djupare svar. Men vi tänker att det även kan bero på 
förskollärarnas uppfattning om vad muntligt berättande innebär. Här hade vi 
eventuellt kunnat vara mer specifika i våra intervjufrågor. Genom att vi spelade in 
våra intervjuer upplevde vi att det underlättade vårt transkriberingsarbete. Vi kunde 
lyssna på intervjuerna flera gånger vilket även ökade undersökningens trovärdighet. 
Då våra informanter till stor del ingår i vårt kontaktnät upplevde vi att informanterna 
kände sig trygga och svarade ärligt på intervjufrågorna. Dock beskriver Bryman 
(2011) att en alltför nära relation med respondent och intervjuare kan göra att 
respondenten svarar på ett visst sätt bara för att göra intervjuaren till lags. Å andra 
sidan tänker vi att genom att det finns en god relation kan svaren bli mer 
uttömmande då det finns en trygghet och tillit mellan parterna.  

Om mer tid för undersökningen hade funnits hade vi gärna intervjuat fler 
förskollärare för att få ett större urval att jämföra med. Vi tänker att vi även kunnat få 
en mer fördjupad syn och kunskap i förskollärarnas föreställningar och 
tillvägagångssätt kring muntligt berättande i förskolan om vi hade haft ett större 
urval.  

Stúkat (2011) menar genom att tematisera resultatet utifrån undersökningens 
frågeställningar och sätta rubriker ges en struktur över arbetet. Detta arbetssätt 
använde vi oss av i vår pilotstudie och då vi upplevde att det fungerade väl använde vi 
oss av denna metod även i detta arbete vid sortering av vårt transkriberade material 
för denna studie. Bryman (2011) menar att tillförlitligheten beror på hur forskare 
bearbetar sitt datamaterial. Genom att vi sett helheten, jämfört och reflekterat över 
informanternas uttalanden, lyft fram likheter och skillnader samt diskuterat 
sinsemellan utifrån vår teoretiska utgångspunkt och litteratur anser vi att resultatet 
och analysen av våra intervjuer är tillförlitliga på ett begripligt och intressant sätt. 
Dock tänker vi likt Stúkat (2011) att det finns en risk med att endast två personer har 
tolkat materialet. Detta kan enligt författaren påverka tillförlitligheten. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur förskollärare arbetar med muntligt 
berättande som tillvägagångssätt för att stärka barns språk. 

I undersökningen har det framkommit att förskollärarnas föreställning kring 
muntligt berättande varierar. Flera av dem uttrycker att de känner en osäkerhet kring 
vad muntligt berättande egentligen innefattar. Förskollärarna menar att muntligt 
berättande ingår i många olika sammanhang och poängterar att muntligt berättande 
stärker barns ordförråd. Flertalet lyfter vikten av att använda expansivt språk både i 
sagoberättande och i dialog med barnen med tanke på barns språkutveckling. I 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) skrivs det fram att förskollärare ansvarar 
för att stimulera och utmana varje barns språk- och kommunikationsutveckling. 
Styrdokumenten poängterar att berättande har en viktig roll för att barn ska utveckla 
intresse och sin förmåga att reflektera, berätta, uttrycka tankar och kommunicera 
med varandra. I undersökningen har det framgått att förskollärarnas mer kopplar 
muntligt berättande till att stärka barns språk än som litteraturen skriver fram, att 
förutom att stärka barns språk kan även en muntligt berättad saga stärka barns 
fantasi, kreativitet och identitetsskapande. Roney (1996) menar att berättande är en 
mäktig form av kommunikation. Berättande tränar barns båda hjärnhalvor samtidigt. 
Den vänstra genom berättelsens struktur och den mer kreativa högra halvan tränar 
barns fantasi och visuella seende. 

En övervägande del av förskollärarna i undersökningen uttrycker att det är svårt att 
berätta en saga fritt utan rekvisita. Oelrich (2007) menar dock att muntligt 
berättande skapar samvaro, inger värme och närvaro utan krav på prestation. Det är 
en levande och kreativ pedagogisk metod som berättaren kan skapa tillsammans med 
lyssnarna. Genom muntligt berättande stärks förmågor som kommunikation och 
språkkänsla men även förmåga till empati och samarbete. Vi anser att en 
kompetensutveckling inom området troligen skulle öka förskollärarnas medvetenhet 
om muntligt berättande och dess  betydelse för barnens språkutveckling i förskolan 
och därmed även vidareutveckla den grund som barnen har avseende kreativitet, 
empati och fantasi. 

Det framgår av förskollärarnas utsagor att vardagliga samtal med barnen anses vara 
en viktig del av barns språkutveckling. De ser att samlingen i deras verksamhet är ett 
gynnsamt tillfälle för att stimulera barns språkutveckling. Svensson (2005) betonar 
vikten av att ta tillvara på alla situationer av de vardagliga samtalen som ger positiva 
känslor och en motivation till ett naturligt lärande i samspel med andra. Utifrån 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen syns utifrån utsagorna att 
förskollärarna arbetar med att utmana, stimulera och stärka barnens språk.  
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I undersökningen skiljer sig en av de intervjuade förskollärarna från övriga 
informanter då hon uttrycker att hon ofta fantiserar ihop spontana muntliga 
berättelser för att hon ser att detta fångar barnens intresse. Utifrån utsagorna ser vi 
hur olika förskollärare uppfattar och prioriterar det muntliga berättandet i 
verksamheten. Vi anser att alla förskollärarna inte ser det muntliga berättandet som 
så betydelsefullt för barnens språkutveckling och reflekterar över huruvida 
förskollärarna har tillräcklig kunskap om fördelarna med muntligt berättande i 
förskolan. Här anser vi att förskollärarutbildningen skulle kunna bidra till mer 
kunskap om muntligt berättande, då vi själva ser att vi som studenter i vår 
grundutbildning inte fått tillräckligt med kunskap om vikten av muntligt berättande 
som metod för att öka barns lustfyllda lärande.  Eftersom rösten och ögonkontakten 
har betydelse för uppbyggnaden av en relation mellan berättare och lyssnare fyller 
muntligt berättande en viktig funktion (Fast, 2011). Muntligt berättande sagor väcker 
också lyssnarens fantasi och lust att själv börja berätta (Brok, 2007; Oelrich, 2007). 
För att barnen ska upptäcka det lustfyllda i att själva få berätta genom att ta del av 
muntligt berättade sagor och för att både språket och den kognitiva förmågan ska 
stärkas hos barnen, anser vi att muntligt berättande som metod borde få ta mer plats 
i lärarutbildningen vilket skulle kunna öka kunskapen hos pedagogerna och därmed 
resultera i mer muntligt berättande i förskolan.  

Böcker har ett större fokus än muntligt berättande sagor hos informanterna. Utifrån 
förskolans tradition att läsa böcker för barnen och kommunens egna lokala mål som 
för närvarande fokuserar på lässatsning i förskolorna ser vi att böckerna har större 
betydelse i förskolans verksamhet i förhållande till muntligt berättande. Fokus på 
lässatsning beror troligen på den Pisarapport som visat resultatet att elevers 
läsförståelse har försämrats kraftigt under 2000-talet (Skolverket, 2015). Utifrån 
forskning och litteratur som vi tagit del av i denna undersökning ser vi att högläsning 
utifrån böcker behöver inte vara den aktiviteten som prioriteras eftersom muntligt 
berättande har visat sig ha stor betydelse för barns språkutveckling då även muntligt 
berättade sagor stärker barnen i deras språkutveckling, men även väcker upp lust och 
fantasi hos barnen vilket gynnar deras nyfikenhet att själva vilja berätta en saga eller 
ta sig an en bok.   

Förskollärarna uttrycker att de administrativa uppgifterna stjäl tid från den praktiska 
verksamheten med barnen. Utifrån förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att 
varje barn får möjlighet till att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga 
(Skolverket, 2010). Flertalet av förskollärarna uttrycker en önskan om färre barn i 
barngruppen för att få mer tid för varje barn. Ansvaret som förskollärare har utifrån 
läroplanen innebär att kontinuerligt dokumentera och följa upp varje barns 
utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Kopplat till vad Sheridan m.fl. (2011) 
belyser att barns kognitiva och kommunikativa utveckling stimuleras i en barngrupp 
med färre antal barn finns en risk att de pedagogiska aktiviteterna inte alltid är 
genomförbara.  
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Utifrån informanternas önskan om färre barn i barngruppen tänker vi att om antalet 
barn i grupperna blev färre skulle förskollärarna få mer pedagogisk tid över för varje 
enskilt barn. Vi anser även att om mer tid för administration fanns tillgänglig för 
förskollärarna skulle ansvaret för de administrativa uppgifterna inte kännas fullt så 
betungande som informanterna uttrycker i vår undersökning. Vi ställer oss även 
frågan om en ökning av antalet förskollärare i barngrupperna kunde vara på sin plats 
för att minska arbetsbördan hos förskollärarna och därmed höja kvalitén i förskolans 
verksamhet. 

Flera av förskollärarna uttrycker att de vill arbeta mer med musik, dans och drama 
trots att de uttrycker att de känner en osäkerhet kring dessa estetiska aktiviteter. Vi 
tänker oss att en del av informanternas visioner för sitt arbete i förskolan skulle 
innefatta kompetensutveckling inom estetiska aktiviteter för att på så sätt bli säkrare 
inom detta område. Men informanterna uttrycker istället en förnöjsamhet kring hur 
deras visioner ser ut i arbetet med muntligt berättande för att stärka barns 
språkutveckling. Jacquet (2011) menar att inom lärarprogrammet har de estetiska 
kurserna reducerats till förmån för mer teoretiska kurser och därmed kan 
kompetensen ha minskat hos lärarna i till exempel drama. En orsak att 
informanterna känner en osäkerhet kring att arbeta med musik, dans och drama kan 
vara en brist i grundutbildningen och de är därmed inte medvetna om vikten av de 
estetiska lärprocesserna. Vi tänker att om förskollärarna blev medvetna om 
fördelarna med lustfyllda estetiska lärandestrategier skulle de möjligtvis efterfråga 
detta mer när frågan om kompetensutveckling lyfts.  

7 Relevans för förskolläraryrket 

Utifrån våra egna erfarenheter av förskollärarprogrammet kan vi styrka det Jacquet 
skriver, att de estetiska kurserna för närvarande inte tar så stor plats i utbildningen. 
Vi anser att estetiska aktiviteter kan bidra till ett lustfyllt lärande vilket styrkt vår 
uppfattning utifrån den litteratur vi tagit del av i denna undersökning. Svensson 
(2005) menar att lustfyllda aktiviteter såsom lekar, rim och ramsor och muntligt 
berättande stimulerar barns språkutveckling och motivation att vilja lära sig mer. 
Därför anser vi att förskollärarutbildningen har ett ansvar att öka kunskapen hos 
studenterna för att medvetandegöra fördelarna med muntligt berättande i förskolan. 

8 Slutsats 

I undersökningens inledning lyfter vi fram en författare som framhåller vikten av att 
barn får möta muntliga berättelser i förskolan. För att kunna arbeta med barns 
muntliga berättande för att stärka barns språkutveckling krävs det kunskap och 
metoder och en medvetenhet bland förskollärarna om vad muntligt berättande 
innebär och hur det kan stärka barns språkutveckling och kreativitet. Förskollärarna 
ansvarar för barns tidiga språkutveckling och pedagogiskt arbete för att förbereda 
barns framtida skolgång och livslånga lärande. Vi ser utifrån undersökningen att 
läroplanen kan tolkas olika och metoder och arbetssätt kan variera. Vi tänker att 
kompetensutveckling och insikt om det värdefulla i konsten att berätta muntligt torde 
öka medvetenheten av muntligt berättande för att öka barns språkutveckling hos 
förskollärarna i deras arbete med barnens lustfyllda lärande. 
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9 Vidare forskning 

I en vidare undersökning vore det av intresse att undersöka mer specifikt hur barnen 
ser på muntligt berättande i förskolan. En jämförelse skulle kunna göras kring hur 
barnen upplever högläsning ur bok gentemot en muntligt berättande saga.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur ser din barngrupp ut?  

 Storlek, ålder, nationalitet? 

 Hur många förskollärare finns på avdelningen? 

 Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

    

 

2. Kan du berätta hur du arbetar med muntligt berättande i din verksamhet?   

 Används rekvisita? 

 

3. Kan du berätta hur du tänker kring muntligt berättande och språkutveckling?  

 

4. Hur skulle du vilja arbeta för att på det bästa och roligaste sätt språkligt 

utveckla barnen? 

 

5. Om du fick fria händer, hur skulle du då vilja arbeta med muntligt berättande i 

förskolan?  
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Bilaga 2 

Missivbrev                           Eskilstuna 2015 - 11 - 10 

 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola i Eskilstuna som läser vår sista termin 
på förskollärarprogrammet, vilket betyder att vi har påbörjat vårt examensarbete.  

Information om 

I vår tidigare studie undersökte vi förskollärarens syn på barns språkutveckling och 
deras möjligheter att påverka barns intresse för språk och läsförståelse. Under 
intervjuerna i vår studie uttryckte förskollärarna en önskan att kunna arbeta mer 
med att stärka barns språk och läsförståelse och skapa miljöer som stimulerar 
barnens intresse. 

Syftet med vår nuvarande uppsats är att undersöka hur förskollärare 
arbetar med muntligt berättande som tillvägagångssätt för att stärka 
barns språk. 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av intervjuer för att ta reda på hur 
förskollärare skapar miljöer och arbetar med muntligt berättande i verksamheten. 
Tidsåtgången för varje intervju beräknar vi till ca:30 min. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt och datan som vi samlar in kommer endast användas 
i studiesyfte i vårt examensarbete. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 
Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 
utan några negativa konsekvenser för dig. Alla medverkande kommer att vara 
anonyma och det kommer inte framgå vilken förskola datan är insamlat ifrån. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Vid intresse finns det 
möjlighet att ta del av vår undersökning. 
 

Om ni har frågor eller synpunkter om studien är ni välkomna att kontakta oss eller 
vår handledare på Mälardalens högskola. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Linda Poppelier lpr12001@student.mdh.se 

 

Anette Bodin Larsson aln12017@student.mdh.se 

 

Handledare: Katrin Wennerström katrin.wennerstrom@mdh.se 

mailto:katrin.wennerstrom@mdh.se
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