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Förord 

Att äntligen få skriva detta förord känns sannerligen bra. Det har varit både roligt och 

utmanande att skriva detta examensarbete och vi är glada att det nu är klart. Först vill vi tacka 

varandra för ett utomordentligt samarbete och tålamod. Sedan vill vi rikta ett stort tack till vår 

mycket engagerade handledare Annbritt Palo för hennes uppmuntran och engagemang. Utan 

dig hade vi fortfarande stått på ruta ett.  

 

Ett sista tack vill vi rikta till våra familjer och vänner som stöttat oss under utbildningens 

gång. 

 

Tack! 



 

 

Abstrakt 
Syftet med detta arbete var att dokumentera, analysera och diskutera olika sätt att mediera hur 

text påverkar förskolebarns tolkning av budskap i fabler. Vi har under arbetets gång använt 

oss av en enkel matris samt ljud- och videoinspelningar och analyserat hur förskolebarn tolkat 

budskap i fabler som medierats på olika sätt. De två frågeställningarna som vi utgått från har 

varit: Hur uppfattar förskolebarn budskap i fabler? Hur påverkar olika sätt att mediera 

budskap förskolebarns förmåga att uppfatta budskapet i fabler? Resultatet som kom fram var 

att barn ska kunna förstå budskap är de mycket beroende av vilket sätt man medierar en fabel 

på, men också att det finns en skillnad på hur de tar till sig fabeln beroende på vilken fabel 

som används. 

 

Nyckelord: Fabel, Mediering, Sociokulturell teori, budskap och meningsskapande, reflektion 

 



 

 

Innehållsförteckning  

1 Inledning _____________________________________________________________________________ 1 

1.1 Arbetsfördelning _____________________________________________________________________ 1 

2 Syfte _________________________________________________________________________________ 1 

2.1 Frågeställningar ______________________________________________________________________ 1 

3 Bakgrund _____________________________________________________________________________ 1 

3.1 Definitioner av nyckelord ______________________________________________________________ 1 

3.2 Lpfö 98 (2010) – Läroplanen för förskola __________________________________________________ 3 

3.3 Tidigare forskning ____________________________________________________________________ 4 

4 Teoretisk utgångspunkt _________________________________________________________________ 6 

4.1 Sociokulturell teori ___________________________________________________________________ 7 

4.2 Utvecklingspedagogik _________________________________________________________________ 8 

5 Metod ________________________________________________________________________________ 9 

5.1 Forskningsetiska principer _____________________________________________________________ 9 

5.2 Urvalsgrupp _________________________________________________________________________ 9 

5.3 Genomförande _____________________________________________________________________ 10 

5.4 Observation, reflektion och gruppsamtal ________________________________________________ 11 

5.5 Datainsamling ______________________________________________________________________ 12 

6 Resultat _____________________________________________________________________________ 13 

6.1 Beskrivning av aktiviteter _____________________________________________________________ 13 

6.2 Resultatredovisning med analys ________________________________________________________ 15 

7 Diskussion ___________________________________________________________________________ 19 

7.1 Inledning __________________________________________________________________________ 19 

7.2 Mediering utan fysiska verktyg_________________________________________________________ 20 

7.3 Mediering med fysiska verktyg _________________________________________________________ 22 

8 Metoddiskussion ______________________________________________________________________ 23 

8.1 Urvalsgrupp ________________________________________________________________________ 23 

8.2 Genomförande _____________________________________________________________________ 24 

8.3 Observation, reflektion och gruppsamtal ________________________________________________ 24 

8.4 Datainsamling ______________________________________________________________________ 25 

8.5 Metoder – Mediering ________________________________________________________________ 26 



 

 

9 Reliabilitet och validitet ________________________________________________________________ 27 

10 Förslag till fortsatt forskning ____________________________________________________________ 28 

11 Litteraturlista _________________________________________________________________________ 29 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

 

 



1 

 

1 Inledning 

I det här arbetet har vi valt att undersöka och diskutera om och hur olika sätt att mediera text 

påverkar förskolebarns förståelse av budskap i fabler. Anledningen till att vi valde att arbeta 

med fabler var att sagoläsning är en stor del i förskolan samt anses viktig för barnens 

utveckling. Under vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att barnen visar ett 

stort intresse för sagor. De sitter ofta med böcker och bläddrar och vill att pedagogen ska läsa 

för dem.  

 

När vi valde att arbeta med fabler var det dels för att det är något som är bortglömt, dels för 

att vi ville se om olika metoder att metodiskt gestalta text kunde påverka barnen att förstå ett 

bakomliggande budskap som finns just i texten. Budskapet i de fabler som valdes ut är knutet 

till förskolans värdegrund. Vi ville också pröva olika sätt att metodiskt gestalta ett innehåll för 

att både se vad barnen tycker är roligt och vad som intresserar dem.  

1.1 Arbetsfördelning 

Att arbeta tillsammans kräver både samverkan och individuellt ansvarstagande. Vi har under 

arbetets gång valt att fördela arbetet så jämnt som möjligt mellan oss och har suttit 

tillsammans och skrivit arbetet. Vi har delat upp de olika områdena för att sedan tillsammans 

gå igenom dem för att kolla så att vi inte missat något. I slutspurten har vi tillsammans suttit 

och gått igenom hela arbetet. 

2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka och diskutera om och hur olika sätt att mediera text 

påverkar förskolebarns förmåga att förstå budskap i fabler. 

2.1 Frågeställningar 

Hur uppfattar förskolebarn budskap i fabler? 

 

Hur påverkar olika sätt att mediera budskap förskolebarns förmåga att uppfatta budskapet i 

fabler? 

 

3 Bakgrund 

3.1 Definitioner av nyckelord  

Fabel  

Kåreland (1980) berättar att de första fablerna skrevs av Aisopos. Han levde på 400-talet f Kr. 

och var en grekisk författare till fabler. Morley (1995) skriver att Aisopos var en slav som 

levde i Grekland för ungefär 2500 år sedan. Informationen om honom är knapp men han har 

sedan dess haft ett enastående rykte som historieberättare. Det berättas att han var berömd för 

sin kvickhet och slagfärdighet men dog på grund av sin spydighet. På Aisopos tid var fablerna 
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korta historier om djur och växter och var utformande på det sättet att man kunde få fram en 

poäng om människor. 

 

Kåreland (1980) beskriver att den ursprungliga fabeln är pedagogisk och har ett syfte, vilket 

klart framkommer av den avslutande sensmoralen, exempelvis ’’surt sa räven om rönnbär’’. 

Morley (1995) beskriver fabler som något som aldrig blir omodernt eftersom de handlar om 

den mänskliga naturen. Hon menar att fablernas budskap är sådant som är förståndigt och lätt 

att förstå. Eriksson (1985) skriver att fabler är folkliga berättelser som gått i arv från 

generation till generation, och där de tidiga fablerna visar mer realistiska djur som i senare 

barnböcker illustrerats som mer mänskliga med kläder och hus. Björck (1975) skriver 

följande om fabler: ’’Om djur ska det helst handla i fabeln, fast det finns undantag från den 

regeln, om djur som får tala och handla på människovis’’ (s. 2). I motsats till sagan nöjer sig 

fabeln med en enda situation som man sedan kan dra en moralisk slutsats av. Edström (1994) 

skriver att den första fabelutgåvan i Sverige kom år 1603 och hette Hundrade Esopi fabler. 

Den utgåvan hade religiös prägel. Efter denna utgåva fick fabeln en stor spridning i världen 

och har funnits med sedan dess. Vidare skriver Edström (1994) att det finns ett klart 

pedagogiskt mönster i fabeln som innefattar både spänning och moral vilket gör att den blir 

barnanpassad. Ett exempel på en modern fabel som vi använt för detta arbete är sagorna om 

Nalle Puh av A. A Milne från 1924. Som tidigare nämnts är det karaktäristiska i en fabel just 

att det är djurberättelser där alla djuren har sina egna egenskaper som att Nalle Puh alltid är 

godhjärtad och Bamse, huvudkaraktären i en svensk tecknad barnserie från 1966 skapad av 

Rune Andréasson, är världens starkaste björn. Under de tidigare åren var fablerna däremot 

ofta grova och grymma. 

 

Mediering 

Mediering är ett begrepp inom pedagogisk psykologi och är särskilt använt av Vygotskij. Med 

mediering avses, enligt Svenska Akademiens ordlista på nätet, förmedling av information. 

Begreppet mediering mer ingående under rubriken Tidigare forskning. 

 

Sociokulturell teori 

Sociokulturell teori innebär enligt Nationalencyklopedin att människor lär sig bäst i samspel 

med andra och i sociala sammanhang. Detta begrepp behandlas närmare under rubriken 

Teoretisk utgångspunkt. 

 

Budskap  

Budskap definieras i Nationalencyklopedin som en viss del i ett medelande som är särskilt 

betydande. 

 

Meningsskapande 

Meningsskapande handlar om varje individs egen förståelse för vad som är viktigt, samt hur 

en människa med andra gör världen meningsfull (Dahlberg, Moss och Pence, 2002). 
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Reflektion  

Reflektion beskrivs i Nationalencyklopedin som att man ägnar en tanke åt eller noga tänker 

igenom något som man varit med om, sett eller hört. 

 

3.2 Lpfö 98 (2010) – Läroplanen för förskola 

Avsnittet som följer innehåller en redogörelse för förskolans uppdrag och mål för 

värdegrundens frågor. Läroplanen och skollagen är de dokument som ska genomsyra och 

styra verksamheterna inom förskolan. 

 

I detta arbete framgår hur vi arbetat med värdegrund i de fabler som använts i 

undersökningen. Tonvikten har, med tanke på åldern hos de informanter som ingått i vår 

undersökning, legat på hur man ska vara mot varandra och att man ska ta hänsyn till 

varandras tankar och åsikter. Detta har framförts genom konkreta upplevelser då vi på olika 

sätt medierat fabler och tagit vara på barnens intresse.  

 

Detta arbete har utgått från värdegrundsfrågor i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 

2010, något som anses vara en av de viktigaste delarna inom verksamheten.  

 

I Lpfö 98/2010 tar de upp värdegrunden och hur vuxna inom förskolan ska främja detta. Det 

fastlås att individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 

arbetet med barnen: 

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och 

hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska 

lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst 

genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder Lpfö 98/2010 (s. 4).  

 

För alla som arbetar i förskola är arbetet med värdegrunden ett övergripande uppdrag som ska 

genomsyra hela verksamheten – alla olika möten och aktiviteter (Skolverket 2013). Skollagen 

(2010:800) slår fast att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor. Var och en som arbetar inom utbildningen ska gynna de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Det är viktigt att alla 

barn i förskolan respekteras, utifrån de rättigheter de har. Allas lika värde ska vara en ledande 

princip i både organisation och arbetssätt. Allas lika värde ska också gestaltas av alla som 

arbetar i förskolan. Att lyfta frågor kring allas lika värde är viktigt för såväl personalen som 

barnen. 

 

För detta arbete har värdegrundsmålen, så som de beskrivs i läroplanen, varit en utgångspunkt 

vid utformningen av de aktiviteter som genomfördes. 
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3.3  Tidigare forskning 

Lära av sagan 

Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) skriver att användning av sagor i 

förskoleverksamhet innebär att barn kan utveckla färdigheter, kunskaper och förståelse. Att 

barn samlas kring en vuxen som läser högt, eller att barn gärna vill höra sin favoritsaga om 

och om igen är välkänt. Som vuxen och i synnerhet som pedagog är det viktigt att ta vara på 

detta och att berätta en saga med inlevelse gör barnen ännu mer nyfikna och intresserade. 

Vidare är det viktigt att när man som pedagog gör ett arbete med sagor att veta vad det är man 

vill att barnen ska få ut av aktiviteterna eller arbetet. Pedagogen måste ha kunskap om hur 

man skapar lärande i arbete med sagor till exempel genom bilder eller teckningar. Beroende 

på vad syftet med sagoläsningen är bör man överväga vilken struktur som ska finnas. Ska man 

arbeta med till exempel budskapet i en saga kan man hjälpa barnen att förstå genom att ställa 

frågor, skapa drama och bild. En annan viktig del i läsandet av sagor är att det medför ett sätt 

att tala med barnet om något istället för till barnet.  Med hjälp av sagor kan pedagogen även 

hjälpa barnen att bearbeta tankar och känslor. Sagor för barnen är inte bara något som 

används i förskolan utan även i hemmet och är något som kan leda till att de lär sig läsa. Med 

hjälp av sagan kan barnen lära sig något om världen och hur den är samt hur man ska bete sig 

i den.  

 

Mediering 

Mediering beskrivs av Vygotskij (2001) som något mellan individ och miljö. Individen tolkar 

inte världen rakt av utan använder artefakter och tecken. Människor använder sig av olika 

redskap, till exempel en sked. På samma sätt använder människor hjärnan som redskap för att 

tolka till exempel siffror och ord. Vygotskij menar att människor för att nå lärande är 

beroende av tillgång till verktyg och tecken. Vidare framhåller han att människors relation till 

världen är medierad, att det mellan människor och världen finns medierade artefakter, som 

hjälper oss när människor ska utföra en uppgift. Enligt Vygotskij är människan tämligen 

kraftlös utan sina verktyg men förstärks genom användning av artefakter som kulturen 

tillhandahåller.  

 

Säljö (2000) skriver att ordet mediera kommer från det tyska språket och betyder förmedla. 

Mediering betyder att människors tänkande har vuxit fram ur kulturen och dess språkliga och 

fysiska redskap. Grunden innebär att redskap och artefakter medierar erfarenheter och lärande 

i olika aktiviteter.  Sociala praktiker, det sociala livets byggstenar, gestaltas av människor som 

agerar med hjälp av olika slags medierade redskap för att skapa och återskapa verksamheter 

och situationer av olika slag. Säljö (2005) menar att för att vi människor ska förstå lärandet 

måste man undersöka aktiviteter och hur barn agerar i dessa. Lärandet, tänkandet och andra 

mänskliga tillgångar är delar av aktiviteter, situerade i sociala sammanhang. Med hjälp av 

dagens teknik och olika medier finns större möjlighet att lyssna sig fram och ta vara på 

barnens lärande. 
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Vygotskij (2001) utvecklade ett synsätt där kunskapsprocessen ses som mediering, det vill 

säga att människan skapar tecken eller artefakter för att kunna tolka sin omvärld. Den faktor 

som bygger människans psyke är användandet av dessa artefakter. Det betonas att lärandet 

sker genom internalisering av processer som barnet till en början utförs i interaktion med 

andra i sin miljö samt de verktyg och artefakter som finns.  Mediering av kunskap och 

utveckling har sin grund i det sociokulturella perspektivet, detta sker i sociala sammanhang 

och är en förutsättning för lärande. I mediering finns tre grundläggande betydelser, genom 

tecken och symboler, genom personliga handlingar med redskap och genom sociala 

relationer. Vygotskij (2001) ägnar sig år semiotisk mediering, vilket innebär mediering med 

hjälp av meningsbärande symboler. Mediering är ett centralt begrepp i den sociokulturell teori 

och ett fenomen som utgör kärnan i lärande och utveckling. Samverkan är inte något som bara 

sker mellan människor utan även mellan människor och redskap (Vygotskij 2001). Partanen 

(2007) skriver, med hänvisning till Vygotskij, följande: 

 

Vägledande och medierade pedagogik handlar om ett förhållningssätt som är konkret och 

praktiskt, men som kräver att du som pedagog organiserar den sociala aspekten av lärandemiljön, 

och att du iakttar och förhåller dig medvetet till alla händelser inom ramen för lärandemiljön (s. 

129). 

 

Säljö (2000) skriver att lärandet sker i interaktion mellan individer och att man i ett 

sociokulturellt perspektiv intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och 

utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Säljö menar att i ett sociokulturellt synsätt på lärande 

och utveckling är behärskningen av språkliga och mentala redskap ett ledande inslag. Genom 

att människor skaffar sig tillgång till olika kontextualiseringar av händelser kan man se hur de 

uppfattas och förstås i olika verksamheter. Olika sätt att mediera ger också perspektiv på ett 

objekt eller händelse och kan göra det lättare eller svårare för människor att förstå. Texter och 

bilder lever sida vid sida och används som resurser i människans vardagliga samtal och 

lärande. Människor behöver både text och bild som redskap. Mediering är ett begrepp inom 

sociokulturell teori som innebär förmedlad handling och hjälper tänkande och föreställningar 

skapas. Med hjälp av medierade redskap, till exempel bilder och skrift, utvecklar människor 

sitt tänkande, sitt språk och sitt sätt att agera (Säljö 2005). 

 

Säljö (2005) menar att skapandet av artefakter, det vill säga föremål eller redskap, är det mest 

påtagliga sätt människor omvandlat sin fysiska omvärld. På en viss nivå är det, enligt Säljö, 

uppenbart att fysiska artefakter fungerar som stöd för lärande, exempelvis när barn lär sig 

addition och subtraktion med hjälp av att räkna pengar. Utan artefakter, i detta fall pengarna, 

blir lärandet svårare. Det viktigaste medierande redskapet finns, enligt Säljö (2000), i språket 

som är den mest unika delen i människans lärande samt i människans förmåga att samla och 

byta erfarenheter. Med hjälp av språket kan människor analysera och förstå vetenskapliga 

teorier och vardagliga begrepp.  Säljö (2005) skriver att det är genom konfrontation med, och 

appropriering av, nya sätt att resonera och genom användning av nya fysiska artefakter som 

individen utvecklas och kan agera på nya sätt i sociala sammanhang och situationer. Lärande 

sker främst genom deltagande i olika aktiviteter. Människor tänker och handlar med hjälp av 
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medierade redskap i det mesta vi gör. När någon lär sig alfabetet, klockan eller reglerna i 

Svarte Petter har man på ett eller annat sätt tagit hjälp av något medierade redskap.  

 

Vidare menar Säljö (2005) att ur lärandesynpunkt är de indirekta artefakterna centrala då de 

bygger på och utvecklar olika slags representationella system. De medierar information om, 

och perspektiv på omvärlden genom inskriptioner i form av texter och bilder och liknande 

redskap som förmedlar vad man ser, hör och upplever. Sådana inskriptioner fyller viktiga 

funktioner när man ska välja ut vilka aspekter som är relevanta att uppmärksamma i olika 

sammanhang. Inskriptioner reglerar människors uppmärksamhet och ger dem vägledning i 

vad man ska lägga märke till i olika situationer. De är strukturer och mönster för 

kommunikation och de strukturerna kommer i sin tur bli människors sätt att tänka och 

resonera i sociala sammanhang. På det sättet kommer de också bli mycket viktiga när det 

gäller att föra vidare kunskap och färdigheter. Denna dubbelhet mellan det intellektuella och 

materiella är vad som gör texter och representationella system till det centrala i lärande på 

grupp och individuell nivå.  

 

Mediering har beskrivits av fler forskare. Dysthe och Igland (2003) beskriver mediering som 

en process där mentala resultat förmedlas med hjälp av fysiska och mentala redskap som 

används i olika aktiviteter. De visar på att mediering är en central företeelse i den 

sociokulturella teorin och är kärnan i utveckling och lärande. Wehner-Godée (2010) skriver i 

sin tur att fördelen med att använda sig av olika medier i lärandet är att man lär sig att både se 

och höra barnen och hur de på bästa sätt går att ta vara på barnens tankar i olika situationer. 

Till exempel beskriver hon hur hon med hjälp av en ljudinspelare eller filmkamera får mer tid 

till barnen än om hon måste skriva medan dokumentationen pågår. Vidare påpekar hon att 

pedagogen beroende på situation måste avgöra vilket sätt att dokumentera som fungerar bäst 

och som ger mest reflektioner och tankar från barnen. Hon skriver att man med hjälp av olika 

sätt att mediera kan som pedagog följa sin egen läroprocess lika väl som barnens. 

 

I detta arbete använder vi begreppet mediering på det sätt som Vygotskij och Säljö gör, det 

vill säga i betydelsen att lärande, förståelse och meningsskapande sker genom användande av 

kulturella artefakter. De artefakter som används i vår undersökning beskrivs under rubriken 

Beskrivning av aktiviteter. För att kunna tala om textförståelse måste det finnas ett 

meningsskapande, som är en väsentlig del av att förstå. Syftet med arbetet är att undersöka 

och diskutera om och hur olika sätt att mediera text påverkar förskolebarns förmåga att förstå 

budskap i fabler. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

 

Det finns olika kunskapsteoretiker som forskar om hur barn tillägnar sig och utvecklar 

kunskap. Denna studie har utgångspunkt i teorier om det sociokulturella lärandet. 
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4.1 Sociokulturell teori 

Vygotskij säger att ’’tänkandet och språket är nära förknippat med varandra, men de är inte 

identiska, utan förhållandet är komplext. Samband mellan tänkande och språk etableras under 

barnets utveckling’’ (2001, s. 9). Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet är att 

människans lärande och utveckling sker i samspel med andra och i sociala sammanhang. 

Vygotskij (2001) skriver att människor utvecklas hela tiden och framförallt genom samspel 

med andra människor, detta är något han kallar den närmaste utvecklingszonen. Det handlar 

även om att utgå ifrån den utvecklingsnivå barnen är på och hur det ska utvecklas, men 

samtidigt inte sätta ribban för lärandet i den aktuella situationen för högt. Han skriver vidare 

att med hjälp av den närmaste utvecklingszonen kan nå längre i sin utveckling än på egen 

hand.  

 

Ett huvudperspektiv hos Vygotskij är att undervisningen ska vara en fortsättning på leken, en 

källa till barnens egen utveckling. Grunden i Vygotskojs teori om människans utveckling är 

det dialektiska förhållandet mellan människan och kulturen, mellan utveckling på individuell 

plan och utveckling på det sociala planet. Hans uppfattning av människans utvecklig innebär 

att det inte är individen som är i fokus utan individen i ett historiskt och kulturellt 

sammanhang. Barnet är socialt från början och språket fyller en social funktion genom 

samspel med andra människor (Vygotskij 2001). 

 

Bråten (1998) konstaterar att pedagogisk verksamhet enligt Vygotskij innebär en social 

gemenskap en gemenskap där den verksamhet som barn och lärare utövar tillsammans är den 

viktigaste drivkraften i barnens kunskapsprocess. I ett sociokulturellt perspektiv har redskap 

och verktyg en speciell betydelse, med redskap och verktyg menas de resurser man har 

tillgång till i omvärlden såsom språkliga eller fysiska. Verktygen och redskapen är en del av 

vardagen och sett ur sociokulturell utgångspunkt något som behövs för att klara av vardagen 

(Vygotskij 2001). 

 

Säljö (2000) beskriver sociokulturellt perspektiv som ett lärande om mänskligt tänkande och 

handlande. Man intresserar sig för hur människor enskilt och i grupper tillägnar sig fysiska 

och kognitiva resurser, det vill säga sin uppfattning om sig själv och andra människor.  Det 

centrala i detta perspektiv är samspelet mellan grupper och individer. Säljö (2000) förklarar 

det på följande sätt: 

 

Utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv är att människan är en biologisk varelse med en 

uppsättning fysiska och mentala resurser som är mer eller mindre givna av naturen och bestämda 

av den art vi tillhör. Som biologiska varelser har vi uppenbara begränsningar (s. 18).  

 

Säljö (2000) skriver vidare att det är med hjälp av interaktioner med andra människor som 

lärande sker.  I ett sociokulturellt perspektiv är kunskap ett resultat av kamp och engagemang. 

I kampen ingår att människor försökt se, förstå och hantera världen och kunskapen kommer 

via sociala sammanhang. Lärande i ett sociokulturellt perspektiv framstår, skriver Säljö 

(2005), som en fråga om hur individer tillgodogör sig kunskaper och färdigheter som man 

utsätts för. Lärande ingår i många olika sammanhang och sker på många olika sätt: i hemmet, 
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i kompiskretsen, i förskolan och så vidare. Det kan ske både avsiktligt som till exempel i 

studier men ofta oavsiktligt som en konsekvens av något man varit med om. Man kan förstå 

hur människor lär sig och utvecklas först när man tar hänsyn till lärande är situerat det vill 

säga något som växer fram i sociala kontexter.  Han påpekar att bara för att en person har 

svårt för ett visst lärande till exempel matematik eller engelska kan personen ha lätt för sig i 

något annat lärande som till exempel användandet av datorn hemma. I sociokulturellt lärande 

går det inte bara att fokusera på en individ utan man måste analysera situationer och att 

människor alltid agerar med hjälp av olika redskap.   

4.2 Utvecklingspedagogik  

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) har den utvecklingspedagogiska teorin sitt 

fäste i den fenomenografiska forskningsansatsen och i variationsteorin. Själva namnet 

utvecklingspedagogik har fått sitt namn genom att barnen utvecklar sitt eget kunnande med 

hjälp av pedagogernas engagemang och handledning. Inom utvecklingspedagogiken utgår 

man ifrån att barn föds med förmågan att förstå sin omvärld. Detta är en sådan barnsyn en 

pedagog inom detta förhållningssätt bör ha, skriver Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007). 

 

Utvecklingspedagogik innebär att förskolan ska arbeta aktivt med att utveckla barns 

erfarenhetsvärld, det vill säga göra barn medvetande om sin omvärld och hur den fungerar. 

Det man bör ha kunskap om när man arbetar med detta är att veta vad det är barnen ska lära 

sig, ha tillit till att barnen har förmåga att lära sig av varandra samt planera verksamheten 

utifrån vad man vill att barnen ska förstå. För att arbeta utvecklingspedagogiskt med sagor 

måste pedagogen ha kunskap om sagan och dess budskap (Pramling m.fl. 1993). 

 

Även Pramling och Asplund Carlsson (2003) skriver om förutsättningar för skapande av 

kunskap och mening:  

 

Den fenomenografiska forskningsansatsen lyfter fram människors subjektiva värld och deras sätt 

att skapa förståelse av omvärlden. I utvecklingspedagogiken är det just detta som är i fokus, att ge 

förutsättningar för att barns värld skall bli synlig för dem själva och för andra (s. 57).  

 

Vidare menar Pramling och Asplund Carlsson (2003) att man inom fenomenografi 

ursprungligen arbetar med intervjuer. Dessa intervjuer gav den intervjuade möjligheten att 

fundera, reflektera och uttrycka sig. Inom utvecklingspedagogiken är det väsentligt att de 

vuxna har en förmåga att kommunicera med barn och få dem att uttrycka sig. En kunskap om 

att få barnen att känna tillit till sig själva och kunna uttrycka känslor och åsikter är en viktig 

del inom utvecklingspedagogiken.  Det är när man samtalar med varandra som man blir 

delaktig i varandras erfarenhetsvärldar. För att kunna använda sig av barns tankar som 

innehåll måste de på något sätt gestaltas till exempel genom gruppsamtal, samtal eller 

skapande.  

 

Pramling och Asplund Carlsson (2003) skriver sammanfattningsvis att det för förskole-

pedagogiken finns tre principer som emanerat ur fenomenografi som forskningsmetod och 
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teori: att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala, att få barn att 

tänka, reflektera och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt samt att ta tillvara mångfalden av 

barns idéer.  

 

I arbetet har vi utgått ifrån ett fenomenografiskt synsätt, då vi i utformningen av de aktiviteter 

som genomfördes försökt skapa situationer kring vilka barnen som deltog kunde tänka och 

tala samt gett dem tillfälle att reflektera och uttrycka sig.  

 

5 Metod  

I detta avsnitt redogör vi för de metoder vi använt samt på vilka grunder metodval gjorts. 

Inom samhällsvetenskap är kvalitativa forskningsmetoder vanligt förekommande. Enligt 

Nationalencyklopedin innebär kvalitativ forskning att ”forskaren själv befinner sig i den 

sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i 

växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa 

handlingars innebörder”. Till skillnad från kvantitativa forskningsmetoder där kvantifierbara 

data samlas in och bearbetas för att verifiera eller falsifiera testbara hypoteser, blir resultatet 

av kvalitativ forskning inte generaliserbar.  

 

5.1 Forskningsetiska principer 

Bland Vetenskapsrådets (2010) forskningsetiska principerna för humanistisk och samhälls-

vetenskaplig forskning är utgångspunkten det som kallas individskyddskravet. Detta innebär 

fyra huvudkrav på forskning som bedrivs: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Forskare ska förklara syftet i studien för dem 

som är deltagare. Deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan och i 

vissa fall behövs det godkännande av föräldrar eller vårdnadshavare, hänsyn måste tas till de 

medverkandes anonymitet, och data som samlas in får endast användas som 

forskningsändamål och inte till annat bruk. I presentationen av urvalsgrupp redovisas hur de 

forskningsetiska principerna tillgodosetts i vårt arbete. 

5.2 Urvalsgrupp 

Vår studie började med att vi fick en VFU placering på en förskola i en kommun i 

Norrbottens län, på en avdelning där barnens ålder var fyra år. Vi valde att utföra vår 

undersökning på avdelningen. Att studien utfördes på den verksamheten där vi haft vår VFU 

berodde på att den aktuella barngruppen var i rätt ålder för det arbete vi ville genomföra. Trost 

(2001) skriver att man, när man gör ett urval, inte kan vara säker på att resultatet gäller alla i 

den åldern. Vi bedömde dock att vår undersökning skulle vara möjlig att genomföra med barn 

i den aktuella ålderskategorin. Barnen i den aktuella gruppen var bekanta med oss, och vi 

hade en kännedom om verksamheten och om barngruppen. Vi bedömde också att det skulle 

vara lättare för vårdnadshavare att avgöra om de ville låta sitt barn delta i studien då 

vårdnadshavarna visste vilka vi var och visste att personalen på förskolan kände oss väl. I 
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arbetet har barnens namn fingerats för att göra dem konfidentiella. På så sätt tillgodoses 

konfidentialitetskravet. 

 

Ett brev skickades ut till alla barnens vårdnadshavare (Se bilaga 2) med en förfrågan om de 

godkände att deras barn var en del av vår studie. I brevet framgick även att vårdnadshavarna 

fick godkänna om det var tillåtet att deras barn blev dokumenterat med hjälp av video- och 

ljudinspelning. Detta gjordes för att tillgodose Vetenskapsrådets (2010) informations- och 

samtyckeskrav. Att dokumentera med hjälp av teknik innebar att vi kunde kontrollera våra 

resultat med större precession än om vi förlitat oss enbart på minne och anteckningar. 

Wehner-Godée (2010) skriver att forskaren med hjälp av dagens teknik och medier har större 

möjligheter än tidigare att kunna lyssna på informanterna för att sedan kunna gå tillbaka till 

vad de sagt och på det sättet reflektera över det.  

 

Vi valde även att informera om vårt projekt vid ett föräldramöte på förskolan och där fick vi 

samtliga föräldrars godkännande. Det var nödvändigt att få föräldrarnas godkännande 

eftersom barnen som ingick i studien är minderåriga. Att följa regelverk är viktigt i arbetet 

med dokumentationer vilket Patel och Davidson (2003) understryker. Utifrån den valda 

barngruppen bestämde vi oss för att arbeta med åtta barn. Warren (1993) framhåller att i 

arbete med yngre barn är det bättre att arbeta i små grupper under kortare perioder eftersom 

barnen då kan hålla bättre fokus. Valet gjordes slumpvis och vi valde att inte arbeta med hela 

barngruppen för att verkligen se barnen och för att se till att barnen som deltog skulle få 

möjlighet att föra fram sina tankar och åsikter.  

 

5.3 Genomförande 

I studien har vi använt oss av ostrukturerade observationer, reflektioner tillsammans med 

barnen, gruppsamtal samt inspelningar genom ljud och film. För att samla in den information 

som vi fått skapade vi en matris. Med matris avses här det schema med olika kolumner som vi 

under observationerna fyllt i. Kolumnerna gavs rubrikerna ”Verbal”, ’’Icke verbal’’, ’’Våra 

tankar/idéer’’ samt ’’Vi går vidare med’’. Under de två förstnämnda rubrikerna förde vi in 

vad barnen sade och gjorde under de aktiviteter som genomfördes. Under de två sistnämnda 

rubrikerna förde vi in våra iakttagelser under observationerna samt noteringar om vad vi 

skulle gå vidare med. Att använda sig av en matris bidrog till att strukturera observationerna, 

kategorisera insamlad data samt dokumentera våra iakttagelser utifrån de nämnda 

kategorierna Verbal, Icke verbal, Våra tankar/idéer samt Vi går vidare med. Vi valde även att 

samla in de teckningar som barnen gjort under aktiviteterna. Wehner-Godée (2010) menar att 

barnen ofta använder bildspråk på olika sätt för att delge sina tankar och erfarenheter. 

Målsättningen med att samla in teckningarna och låta dessa ingå i de empiriska material som 

analyserades var att analysen skulle bli så korrekt som möjligt. 

 

Inom ramen för studien har vi utfört sju olika aktiviteter med barnen i undersökningsgruppen. 

Vid varje aktivitet utgick vi från olika fabler. Alla fabler har dock haft samma budskap som 

var att man ska vara en bra kompis. Vid varje aktivitet har fabeln vi använt oss av medierats 

på ett annat sätt än förgående fabler. Fabeln har medierats genom högläsning där inga bilder 
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visades, genom att barnen fick rita bilder efter sagan, en flanosaga (se bilaga 1) som vi gjorde 

själva, miniberättelser där barnen sedan fick berätta hur de hade känt sig om de var med om 

samma situation, genom att lyssna på ljudbok, genom dramatisering och som avslutande 

aktivitet arbete med en vänskapsplansch (Se bilaga 1). Efter varje aktivitet har vi tillsammans 

med barnen reflekterat över det som de fått höra, eftersom det som barnen gav uttryck för var 

centralt för vår undersökning.  Enligt Lpfö 98/2010 är barnens intresse och behov som de 

själva på olika sätt ger uttryck för det som bör ligga till grund för den pedagogiska 

verksamheten för en förskola. För att kunna se om olika sätt att mediera fabler påverkat 

barnens förmåga att förstå budskap och skapa mening i den aktivitet som de deltagit i, var 

reflektionen med barnen efter varje aktivitet därför viktig. 

 

Arbetet med studien skedde efter avklarad verksamhetsförlagda utbildning och utfördes alltid 

i ett avskilt rum för att barnen skulle kunna koncentrera sig och få lugn och ro. Det är, enligt 

Åberg (1997) viktigt att man väljer ett utrymme där man kan få vara ostörd då det kan vara 

lätt att tappa koncentrationen om man blir avbruten samt att när man använder sig av samma 

lokal inger det en trygghet hos barnen. Varje aktivitet har pågått i cirka 30 minuter, detta 

eftersom att vi ville vara säkra på att barnen skulle kunna koncentrera sig under hela 

aktiviteten. Pramling och Johansson (2007) framhåller att när människor arbetar med små 

barn ska man ta till vara på tiden så att de har en förståelse för det man gör under hela 

aktiviteten. Också detta övervägande påverkade vårt beslut att tidsbegränsa varje aktivitet. 

5.4 Observation, reflektion och gruppsamtal 

För att se hur barnen beter sig under aktiviteten samt vad de säger har vi använt oss av 

observationer. Att använda sig av observationer krävs för att få kunskaper om det enskilda 

barnet samt hur de fungerar tillsammans med andra (Løkken och Sobstad 1995).  Detta 

använde vi för att få så mycket kunskap som möjligt och eftersom vi hade ett utforskande 

syfte. I den tidigare nämnda matrisen skrev vi ned det som barnen sade och gjorde, men vi 

hade inte i förväg valt nyckelord att lyssna efter. Observationerna var därför ostrukturerade, 

till skillnad från dokumentationen. När man ska använda sig av observationer är det viktigt att 

ta ställning till vad det är man ska observera samt hur man ska registrera datainsamlingen 

(Patel och Davidson 2003). Det sistnämnda gjorde vi genom att spela in aktiviteterna och 

använda oss av den tidigare nämnda matrisen. Att använda sig av observation är en bra metod 

när man arbetar med barn och inom förskolan eftersom att yngre barn vid intervjuer kan ha 

svårt att förstå frågor (Løkken och Sobstad 1995). De menar vidare att observation ger en 

grund för reflektion. Vi vet utifrån tidigare erfarenheter att när man arbetar med intervjuer 

med barn i yngre ålder kan det vara lätt att ställa ledande frågor. Då får man inte fram barnens 

egna tankar och åsikter, det hade dessutom tagit längre tid att intervjua barnen som ingick i 

undersökningen. Som vi tidigare nämnt använde oss av reflektioner efter varje aktivitet var 

för att få en respons på barnens tankar kring det vi gjort. På så vis kunde vi se vad de tagit 

med sig. Barnens behov att få tala om det som de varit med om stod i centrum, vilket är i 

enlighet med Lpfö 98/2010. 

 

Strömqvist och Brusling (2007) beskriver att det mellan observationer och reflektion finns ett 

samspel: ’’I det ögonblick som man börjar reflektera så börjar man oundvikligen också att 
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göra observationer för att granska situationen’’ (s. 15). De betonar också att interaktioner i 

samtal och dialoger är väsentliga ingredienser i kunskapsbildning. I studien använde vi oss av 

gruppsamtal. Vid gruppsamtal uppkommer frågor spontant och där samtalet är fritt och 

samspelet inte är bestämt i förväg. I så måtto har vi i vår studie anlagt ett fenomenografiskt 

perspektiv (Løkken och Sobstad 1995).  Gruppsamtalen skedde i samband med att barnen 

pratat om vad vi gjort, både i samband med aktiviteten men även tillsammans med andra 

under resten av dagen i verksamheten.  Åberg (1997) framhåller att via gruppsamtal kan 

tankeprocessen sättas igång vilket leder till personlig utveckling hos de som deltar. 

Gruppsamtal är även en bra arbetsform eftersom det blir en språklig övning för barns tankar 

när man pratar och reflekterar med dem (Pramling m.fl. 1993). Barnen får tillfälle att uttrycka 

sig, tala om känslor, egna upplevelser och tankar vilket främjar språklig och personlig 

utveckling. Genom samtalet får även barnen chansen att lära sig lyssna på varandra. 

Respekten för andras åsikter är det viktigaste med hela gruppsamtalet, man måste inte hålla 

med om andras tankar men man ska lyssna på de som pratar och berättar (Pramling m.fl. 

1993). Vi har noterat att barn ofta brukar gilla att tala i grupp då de känner de att det blir 

sedda och hörda. Johansson och Pramling Samuelsson (2009) lägger stor vikt vid fungerade 

kommunikation mellan barn och vuxna. I de aktiviteter som genomfördes med barnen var 

därför kommunikationen mellan barnen och oss viktig. 

5.5 Datainsamling 

För att få med allt barnen säger samt kunna gå tillbaka då vi analyserat aktiviteterna har vi 

valt att spela in med mobiltelefon och digitalkamera. Det är svårt att hinna med att anteckna 

allt barnen säger och för att kunna lägga allt fokus på barnen valde vi att komplettera matrisen 

med denna dokumentationsmetod. Under inspelningarna nämns barnen av varandra vid sina 

namn, och därför har vi valt att göra inspelningarna konfidentiella. Små barn gör det som 

vuxna kan låta bli att göra, det vill säga avslöja sitt och andras namn. Det kan finnas flera barn 

med samma förnamn inom samma ålder vilket kan göra det svårt att räkna ut var studien är 

gjord men det kan finnas ett barn som heter något annorlunda vilket kan leda till att man kan 

förstå vilken verksamhet det gäller. Som vi tidigare nämnt har barnens namn fingerats i 

arbetet. 

 

Syftet med att samla in barnens teckningar var, som tidigare nämnts, att få en fördjupad 

förståelse för vad barnen förstått och vilket meningsskapande som ägt rum i aktiviteten. Barn 

kommunicerar sin kunskap och erfarenheter via till exempel teckningar. Lenz Taguchi (1999) 

menar att barnen via sina teckningar och målningar kommunicerar sina erfarenheter och den 

kunskap de får vid olika sammanhang. När vi samlat in barnens teckningar har det fått berätta 

vad det är de ritat och vid de tillfällena har vi varit noga med att dokumentera vad barnen 

säger och lyssnat på dem. Det är viktigt att man respekterar barnens tankar och åsikter kring 

det de gjort och ställa frågor på ett sådant sätt där det är deras ord kommer till uttryck 

(Fagerlund och Moqvist 2010). Wehner-Godée (2010) skriver att barn genom teckningar och 

bilder ger uttryck för vad de ser, tror och hör.  

 

Vid genomgång av det insamlade materialet får man även en unik möjlighet att få syn på 

sådant som vi tidigare inte lagt märke till. Videofilmen är ett mycket användbart medel 
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eftersom vi får möjlighet att både se hur barnen rör sig och hur de låter. Videoobservationer 

har visat sig vara en särdeles bra metod när det gäller att fånga små barns lärande och 

upplevelser i förskolan. Det kan vara svårt att hinna med att dokumentera allt i skrift men med 

hjälp av videoobservationer blir det möjligt att se händelseförlopp om och om igen och få 

möjlighet att få syn på nya saker samt återge vad det är som fängslar barnen. Med hjälp av 

ljudinspelare kan man som pedagog samla in samtal som är rikt på barnens tankar och åsikter 

vilket man sedan kan avlyssna. Man får en möjlighet att höra hur barnen inspirerar varandra 

och hur de lyssnar av och svarar varandra, vilket Wehner-Godée (2010) noterar. 

 

6 Resultat 

I detta avsnitt som följer redovisas resultatet av vår undersökning. Resultatdelen presenteras i 

flera steg. Vi börjar med att beskriva aktiviteterna vi utfört tillsammans med barnen för att 

förtydliga arbetet. Därefter följer redovisning av vad som kommit fram samt analys. För att 

klargöra vad som är resultatredovisning respektive analys använder vi oss av rubriker som är 

uppkallade efter aktivitetens namn sedan följer analys av resultatet som framkom i aktiviteten. 

6.1 Beskrivning av aktiviteter 

Vi har tillsammans med barnen utfört sju olika aktiviteter varav en startaktivitet och en 

slutaktivitet. Två av de sju tillfällena var en start- respektive slut aktivitet medan de andra fem 

är aktiviteter där en fabel medierats. Varken start- eller slutaktiviteten är direkt kopplad till 

vårt syfte som är att undersöka hur mediering påverkar barnens förmåga att uppfatta budskap 

och skapa mening. Men det hjälpte oss att få en förståelse för barnens tankar kring arbetet. 

Nedan följer en redovisning av aktiviteterna vi gjort. 

 

Startaktivitet: 

Vi började med att berätta för barnen att vi tillsammans med dem under några kommande 

tillfällen skulle träffas och jobba med sagor och hur man är en bra vän. Under detta tillfälle 

fick barnen berätta hur de anser att man ska vara mot varandra och hur man är en bra kompis. 

Att ha en startaktvitet var för att kunna berätta för barnen vad vi skulle göra samt för att se 

vad de tänkte kring vänskap. På detta sätt kunde vi i avslutningsaktiviteten jämföra och se om 

de skett någon förändring i deras tankar kring de vi arbetat med. 

 

Tillfälle 1, Fabel: Räven och Storken av Aisopos 

Vid det första tillfället samlade vi barnen vi skulle arbete med i ett enskilt rum för att de 

skulle kunna koncentrera sig på vad vi skulle göra och inte bli störda av andra barn. Innan 

aktiviteten började hade vi lagt fram papper och färgpennor. Fabeln som vi valt till detta 

tillfälle heter Räven och storken och är ett verk av Aisopos. Vi förklarade innan vi läste att 

barnen först skulle få lyssna på en berättelse och sedan rita något som de kom ihåg från sagan. 

En av oss läste sagan medan den andra observerade och dokumenterade.  
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Tillfälle 2, Fabel: Bamse och Häxan Hia Hia av Rune Andreasson  

Vid andra tillfället medierade vi en fabel genom att göra en flanosaga, som vi själva tillverkat. 

Här valde vi en modernare fabel, Bamse och häxan Hia Hia, vilken är ett utdrag av sagan 

Bamse i trollskogen som är skriven av Rune Andreasson. Vid detta tillfälle samlade vi 

återigen barnen i ett enskilt rum och berättade flanosagan. 

 

Tillfälle 3, Fabel: Nalle Puh av A.A. Milnes bearbetad av Martina och Susanne 

För det tredje tillfället hämtade vi inspiration från fablerna om Nalle Puh som är skriven av 

A.A. Milnes men vi kortade ner tre berättelser och berättade för barnen, Nalle Puh är 

huvudperson i A.A. Milnes berättelser om Nalle Puh och hans vänner i Sjumilaskogen. 

Originalberättelserna är relativt långa, vilket vi bedömde inte skulle fungera med tanke på 

barnens ålder. Vi kortade därför ner tre berättelser som vi sedan berättade för barnen. 

Berättelserna som vi hämtade vår inspiration ifrån var följande: ’’Puh och Nasse går på jakt 

och nästan fångar en tessla’’, ’’Åsna för en dag’’ och ’’Nasses skugga’’.  Efter varje berättelse 

fick barnen med hjälp av tre känsloansikten (Se bilaga 1) – glad, neutral och ledsen – berätta 

hur de trodde att djuren i berättelserna kände sig. Vi satt tillsammans med barnen i en ring på 

golvet och när de skulle få välja ansikte fick de gå fram till oss och välja det ansiktet som 

visade hur de trodde att djuren kände sig i mitten i sagan och i slutet av sagan. Sedan 

reflekterade vi tillsammans med barnen över varför djuren kände sig så. 

 

Tillfälle 4, Fabel: Micke och Molle – Disney 
Under det fjärde tillfället fick barnen lyssna på en ljudbok om rävungen Micke och 

hundvalpen Molle. Ljudboken är byggd på en Disneyfilm med samma namn. Aktiviteten ägde 

rum under avdelningens vilostund, vilket även innebar att detta blev en avslappning för 

barnen. Barnen fick efter de hört sagan rita tankar och annat de kom ihåg från det de hört. 

 

Tillfälle 5, Fabel: Den fula ankungen av H. C Andersen 

Under den femte aktiviteten fick barnen se en dramatisering av sagan om den fula ankungen. 

Sagan är skriven av H. C Andersen och handlar om en svan som föds in i en ankfamilj och 

blir utstött på grund av sitt utseende. Här fick barnen ta del av sagan som kort teater. Sedan 

hade vi tillsammans med barnen reflektion.  

 

Slutaktivitet  

För att få ett avslut på arbetet med barnen valde vi att genomföra en slutaktivitet. 

Slutaktiviteten är precis som startaktiviteten inte direkt kopplad till vårt syfte som är att 

undersöka hur mediering påverkar barnens förmåga att uppfatta budskap och skapa mening. 

Genom denna aktivitet kunde vi däremot jämföra om barnen lärt sig något i jämförelse med 

startaktiviteten. Som avslutande aktivitet valde vi att tillsammans med barnen skapa ett 

vänskapshjärta. I detta sammanhang ritade vi av barnens händer. Dessa klippte vi sedan ut och 

formade till ett hjärta som vi satte upp på ett svart papper. Avslutningsvis samlade vi återigen 

barnen för att höra deras tankar och om det kommit upp nya funderingar på hur man ska vara 

mot varandra. 
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6.2 Resultatredovisning med analys 

 

Startaktivitet  

Vid det första tillfället då barnen skulle sitta tillsammans med oss och berätta hur man ska 

vara en bra kompis, noterade vi att barnen inte visade så stort intresse. Det enda som barnen 

nämnde var att man ej får slåss och att man ska vara snäll. Barnen hade svårt att sitta still och 

alla vågade inte prata högt inför de andra i undersökningsgruppen.  

 

Analys av startaktiviteten 

Att barnen inte vågade prata högt inför de andra i undersökningsgruppen, kan bero på att de 

var osäkra på vad vi skulle göra och inte kände trygghet. Det var inte heller någon aktivitet 

inblandad vilket var en anledning till att de hade svårt att sitta still och vara tysta. Att vi inte 

berättade mer om själva arbetet var också en anledning till att barnen hade svårt att 

koncentrera sig. Om man som pedagog motiverar varför man ska utföra en viss aktivitet och 

noga beskriver vad som tänkts göra lyssnar barnen uppmärksamt, har vi erfarit och detta är 

något som också Pramling m.fl. (1995) beskriver. Pedagogen måste motivera uppgifterna man 

ska göra och det är viktigt med tystnad för att kunna höra vad andra säger. Pramling (1983) 

framhåller att barnen inte kommer att lyckas att utföra arbetet ordentligt om de inte förstår 

instruktionerna. I detta fall handlade det dock inte om att barnen inte förstod instruktioner, 

snarare om att de inte hade tillräckligt med förförståelse för att förstå vad uppgiften gick ut 

på. 

 

Lyssna och Rita 

Att fånga deras intresse och koncentration med hjälp av en saga fungerade bra i den första 

aktiviteten. Barnen var tysta och gjorde som de blev tillsagda. När de skulle rita var de lite 

svårstartade och teckningarna vi samlade in visade mer om något som barnen intresserar sig 

för än för det som sagan handlade om. Under reflektionen visade det sig att barnen förstod 

vilka djur sagan handlade om men vilket budskap sagan hade förstod de inte.  

 

Analys av aktiviteten lyssna och rita 

Resultatet som vi fick på aktiviteten, lyssna och rita, kan till en del förklaras med att vi var lite 

oförberedda. Till den här aktiviteten hade vi valt en äldre fabel, Räven och Storken av 

Aisopos (620-560 f.Kr.). Språket i fabeln var ålderdomligt vilket sannolikt gjorde den svår att 

förstå för fyraåringarna. Av den anledningen hade de svårt att komma igång med att rita. 

Eftersom de inte förstod sagan valde de istället att rita något de visste och förstod. De förstod 

vilka djur som var inblandade i sagan, vilket ledde till att de kunde rita djuren. Innehållet och 

handlingen är en viktig del för att barnen ska förstå och skapa mening i det som de hör 

(Edström 1994). Här förstod barnen vad de skulle göra och de utförde aktiviteten med glädje, 

men det handlade alltså inte om att förstå budskapet.  

 

Flanosaga 
Aktiviteten med flanosagan visade sig vara en givande aktivitet. Resultatet vi fick var att 

barnen lyssnade ordentligt och under aktiviteten satt stilla och visade intresse. Alla barn vara 
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delaktiga och de kunde efteråt återberätta sagan och kom ihåg händelserna. När vi efteråt 

ställde frågan ’’Varför hade häxan i sagan inga kompisar?’’ Fick vi till svar av Gabriel att 

’’Det var för att hon gjorde elaka saker mot de andra’’, Pontus tillade att ’’Det hon gjorde var 

inte snällt’’. Simon berättade ’’Hon var dum för att hon var ensam’’. Vidare ställde vi en 

fråga till barnen ’’Tyckte ni att det häxan gjorde var snällt?’’ Lovisa sa ’’Nej, hon var ingen 

bra kompis när hon gjorde så’’. Mimmi berättade att Bamse sa ’’Sluta trolla mina vänner.’’  

 

Analys av aktiviteten flanosaga 

Genom de kommentarer som barnen kom med under reflektionen visade barnen att de både 

förstod handlingen i flanosagan samt budskapet i den. Resultatet berodde i hög grad på sättet 

att mediera sagan. I aktiviteten med flanosagan användes många sinnen. Barnen fick se och 

höra men de fick även fundera själva och berätta om sagan, vilket gör det lättare att komma 

ihåg vad fabeln handlar om. Här kan vårt intresse för flanosagor ha bidragit till att barnen 

förstod budskapet och kunde skapa mening i det som berättades. Vi tyckte att aktiviteten med 

flanosaga var ett roligt sätt att mediera en saga på vilket sannolikt återspeglades i barnens 

engagemang. Genom att ställa frågor till barnen fick vi svar som var baserade på deras egna 

tankar kring fabeln. Pramling och Asplund Carlsson (2003) skriver att när man samtalar med 

barnen möter man de tankar som barnen ger uttryck för. Man kan genom detta formulera det 

positivt och säga att när vi lyssnade på barnens tankar litade vi på att de upptäckt det som 

anses som viktigt i fabeln, det vill säga budskapet. Det här är en anledning till varför 

reflektionen är en viktig del av arbetet och därför vi använt det efter varje aktivitet. I Lpfö 

98/2010 står det att ’’Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar 

barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens’’ (s 6). 

Detta eftersträvade vi i flertalet av de aktiviteter som ingick i vår studie och i denna aktivitet 

tog barnen initiativ och deltog på ett sätt som innebar att de visade social och kommunikativ 

kompetens. 

 

Miniberättelser  
Också miniberättelserna visade sig vara en bra aktivitet. I denna aktivitet fick barnen beskriva 

hur de trodde att figurerna i sagan kände sig. I detta fall var det fråga om Nalle Puh och hans 

vänner. Barnen visade en stor förståelse för hur figurerna i berättelserna kände. De visade att 

de förstod budskapet i sagorna genom att de förklarade att man kände sig ledsen när man var 

ensam och glad när man var med sina kompisar. Det var ett av budskapen i miniberättelserna. 

En berättelse handlade om att Ior är ledsen och hans kompisar kommer för att trösta honom 

till denna berättelse fick vi en kommentar av Viktoria: ”Man ska trösta sina vänner när de är 

ledsna’’. Att barnen förstod budskapen visades även genom reflektionerna där de förklarade 

varför de valde just ett specifikt ansikte och de kunde även dra paralleller till sig själva och 

hur de skulle känna i liknande situationer. 

 

Analys av aktiviteten miniberättelser 

Genom att använda sig av känsloansiktena fick barnen själva tänka efter hur de i sagan 

mådde. Det fanns inte heller några bilder till sagorna utan barnen fick själva visualisera sagan. 

Det betydde att de fick utgå ifrån sig själva och egna tankar och deras egna känslor vilket blev 
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utgångspunkten för vilket ansikte de bestämde sig för att använda. Här såg vi exempel på det 

som Pramling och Asplund Carlsson (2003) skriver, nämligen att barnens tankar och känslor 

hör ihop och är nära i samspel. Vi lät barnen helt välja ansikte själva efter de hört berättelsen 

och sa ingenting om vad vi tänkte vilket även ledde till att barnen fick berätta hur de verkligen 

tänkte och varför de valde just det ansiktet. Åberg (1997) skriver att människor med hjälp av 

sagor kan lära sig mycket och det innehåll man finner i sagor är ofta lämpade som underlag 

för reflektion.  Detta styrker att sagor är en viktig del i barnens lärande och utveckling. 

Givetvis kan deras förståelse och meningsskapande ha underlättats i den här aktiviteten av att 

barnen sedan tidigare kände till de olika figurerna i sagan.  

 

Ljudboken 

Under aktiviteten lyssna på ljudbok var barnen avslappande. De låg ner under hela tiden då de 

lyssnade på fabeln. Här kunde vi se skillnad på teckningarna som de efteråt ritade, då vi 

kunde gå tillbaka och se på de teckningarna vi samlade in från första tillfället. Barnen ritade 

figurerna som var med i sagan och de uttryckte tankar som lät oss förstå att budskapet gått 

fram. Det som framkom när de berättade vad de hade ritat var bland annat att de kom ihåg 

detaljer och hur djuren kände sig. När vi pratade och reflekterade med dem kom det fram 

ännu tydligare tecken på att barnen förstår bra genom att lyssna. Tre av barnen behövde gå på 

toaletten, så de gick ut från rummet där vi var och kom tillbaka efter en kort stund. 

 

Analys av aktiviteten lyssna på ljudbok 

Aktiviteten att lyssna på ljudbok blev även en slags avslappning. Barnen kunde varva ner och 

fick fokusera på att bara lyssna. Att vi släckte ner och att de fick ligga ner var en anledning till 

att de kunde slappna av och lyssna ordentligt. Pramling m.fl. (1993) beskriver att sagan är en 

källa till både avkoppling och lärande. I den här aktiviteten kunde vi konstatera att detta 

gällde också för barnen i vår studie. Att de förstod budskapet kom fram igenom reflektionen 

samt deras teckningar. Eftersom det var nya röster i ljudsagan blev det mer spännande och 

eftersom det här var mer detaljerade ljud än när vi bara läste fick barnen höra mer och få en 

djupare förståelse för handlingen. Efter att de lyssnat ordentligt på ljudsagan kunde vi samla 

in teckningar som visade just det, att de hade förstått det de lyssnat på. Lpfö 98/2010 skriver 

att man som pedagog ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och 

förmedla upplevelser och tankegångar med hjälp av konkret material och bild samt estetiska 

och andra uttrycksformer. I den här aktiviteten, precis som i flanosagan och i 

miniberättelserna, hade barnen tillgång till ytterligare verktyg än enbart det verbala språket, 

och det visade sig vara positivt för förståelse av budskap och meningsskapande. 

 

Dramatisering  
Efter dramatiseringen framkom det att barnen uppfattade budskapet på ett bra sätt, de förstod 

verkligen vad som hände och kunde sedan återberätta händelser och vad djuren gjorde under 

dramatisering. Barnen kunde även var och en förklara varför Svanen i sagan var ledsen och att 

de andra gjorde fel. De lyssnade och tittade och verkade tycka det var roligt då de flera gånger 

skrattade. Efter dramatiseringen fick barnen berätta om deras tankar kring sagan. Barnen 

berättade alla olika saker, bland annat så berättade Gabriel ’’De var dum mot ankan när han 
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var ful’’, Pontus berättade sedan att han trodde att ankan kände sig ensam och Mimmi tyckte 

inte de var snälla eftersom han blev ledsen.  

 

Analys av aktiviteten dramatisering: 

Återigen fick barnen här höra andra röster vilket gjorde att de, precis som vid tillfället med 

ljudsagan blev intresserade. Det blir även väldigt konkret när barnen får se en dramatisering, 

för då kan de följa hela händelseförloppet och både se och höra vad som händer under hela 

tiden. Warren (1993) skriver att när man som förskollärare ska utföra drama tillsammans med 

barnen är det en bra början att utgå ifrån sagor eftersom detta intresserar barnen och fångar 

deras intresse. Det var även bra för oss, för här kunde vi ta ett steg tillbaka och verkligen se 

barnen och lägga fokus på att se hur de betedde sig under denna aktivitet. Säljö (2005) 

poängterar att i ett sociokulturellt perspektiv lär sig barnen bäst genom interaktion och 

samspel med andra barn och att språkanvändning är centralt och en länk mellan barnen och 

dess omgivning. Detta har varit en grund i hela arbetet då vi utgått ifrån det sociokulturella 

perspektivet.  

 

Avslutningsaktivitet:  
Vid avslutningsaktiviteten visade barnen att de fått en större förståelse för hur man är en bra 

vän, det som varit budskapet i samtliga fabler, och de berättade mer än vid startaktiviteten. De 

hade utvecklat sina tankar och ökat förståelsen för hur man är en bra kompis. Det som sas var 

bland annat: Vi leker med varandra, man får inte puttas, leker med alla, trösta om någon är 

ledsen, låter alla vara med, frågar om någon vill vara med, man kan leka med tjejer och killar.  

 

Tankarna skrevs ner och sattes upp på ett vänskapshjärta. 

 

Analys av slutaktivitet: 

Vid detta avslutande tillfälle kände sig både barnen och vi mer bekväma med hela 

situationerna, det blev ett naturligt samtal mellan oss och barnen. Säljö (2000) menar att det är 

kommunikation och samspel mellan människor som är det viktigaste för lärandet och det är 

med hjälp av kommunikation som lärandet förs vidare. Genom att barnen även nu kände sig 

mer bekväma vågade de här prata mer än vid startaktiviteten. När vi använde oss av barnens 

egna ord och tankar för skapa något så blir även deras intresse större. Barnen blev stolta när 

deras ord sedan fanns på en plansch i hallen där alla kunde se det.  

 

Observation 
Barnen har i bland annat konfliktsituationer återkopplat till det vi pratat om och vid en 

situation utspelades följande: Lovisa har varit med i den barngruppen vi arbetat med. Klara 

och Lovisa lekte tillsammans när Emma frågade om hon fick vara med. Klara svarade strikt 

nej och vände sig därifrån, Lovisa förklarade tydligt för henne att hon fått lära sig att på 

förskolan får alla vara med och alla ska leka med alla.  

 

Även annan personal på avdelningen lade märke till förändrat beteende och tankar när det 

observerat barnen.  Det har även visats i barnens leksituationer då barnen väldigt ofta 

poängterat att på förskolan får alla vara med samt att man ska dela med sig av leksaker. Via 
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föräldrarna har vi även fått höra att de pratat mycket om vårt arbete hemma och om de 

aktiviteter vi gjort.  

 

Analys:  
När barnen visar på så klart och tydligt sätt som Lovisa gjorde i denna situation visade hon att 

hon tagit med sig det som framkommit i budskapen i de olika fablerna. Detta bevisar att 

genom att arbeta kontinuerligt med ett visst tema förstår barnen de grundläggande faktorerna 

och kommer ihåg det man pratar om. Pramling m.fl. (1993) menar att ’’sagor ska vara ett 

kontinuerligt inslag i förskolans, fritidshemmets och skolans verksamhet. Sagor kan användas 

som utgångspunkt för ett tema genom att sagans innehåll kan fokuseras’’ (s.14).  Genom att vi 

och de andra pedagogerna har observerat barnen i deras fria lek och samspel med andra får vi 

höra deras egna ord och tankar. Løkken och Sobstad (1995)  framhåller att det är under 

observationer av leken man kan få den mest intressanta informationen.   

 

Datainsamling 
Det framkom via vår datainsamling att barnen vid de olika tillfällena uppfattat budskapet på 

olika sätt. Det är lättare att se allt med hjälp av olika datainsamlingar. I efterhand kan man i 

lugn och ro gå igenom det man samlat in och diskutera det. Det är även här man kan få syn på 

sådant som man missade medan man observerade aktiviteten.  

 

Analys 

När de bara lyssnar på en saga så hör de bara orden och har svårt att relatera till något. När de 

får använda fler sinnen som både se och lyssna har de lättare att få förstå sammanhanget och 

att se en bild hjälper dem att få en större förståelse för helheten. Genom att alltid reflektera 

över vad vi gjort visar barnen att de genom att få diskutera och prata om vad de fått höra och 

se är en bra hjälp för att öka deras förståelse. Bråten (1998) beskriver att det är genom sociala 

samspel som barnens lärande utvecklas samt att det är då barnen utvecklas som individer, 

detta med hjälp av olika artefakter. Våra aktiviteter har skett i socialt samspel mellan oss och 

barnen och mellan barnen, och vi har använt oss av olika metoder och artefakter. 

7 Diskussion 

7.1 Inledning 

Syftet med vår studie var att visa och diskutera hur olika sätt att mediera en text påverkar 

förskolebarns förståelse av budskap i fabler. I vår undersökning har vi med hjälp av olika 

metoder och verktyg medierat fabler. Genom observation, datainsamling och matrisen har vi 

samlat in information och analyserat om förskolebarnen som vi arbetat med uppfattar 

budskapet i fablerna. När vi medierat fablerna för förskolebarnen har vi använt oss av att läsa 

högt, se och höra en flanosaga, lyssna till en ljudbok, lyssna på miniberättelser, samt en 

dramatisering. Dessutom inledde vi och avslutade hela studien med en start- respektive 

avslutningsaktivitet.  
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Innan vi utförde vår studie hade vi en uppfattning om att det räckte att vi läste en fabel så 

kunde barnen direkt uppfatta budskapet i den och skapa mening i det som de hörde. Under 

arbetets gång har vi förstått att det krävs mer arbete och tanke bakom för att få barnen att 

uppfatta ett budskap. Våra resultat visar att det finns ett samband mellan hur man medierar en 

fabel och barnens förståelse och meningsskapande. 

 

Eftersom vår utgångspunkt i denna studie är den sociokulturella lärandeteorin har vi lagt stor 

vikt vid att genomföra aktiviteterna i grupp och sociala sammanhang (Vygotskij 2001). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att man förstår att barnens 

kunskapsprocesser utvecklas i samarbete tillsammans med vuxna och barn (Bråten 1998).  

Under hela arbetet har vi tillsammans med barnen lärt oss av varandra och även barnen har 

fått lyssna och lära sig i samarbete med varandra. Detta styrker ännu mer det sociokulturella 

perspektivet samt det utvecklingspedagogiska synsätt vi använt oss av i studien.  

 

Vi har utgått ifrån utvecklingspedagogisk synsätt. Enligt Pramling (1993) bör pedagogen 

skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och tala, reflektera och uttrycka sig, 

verbalt och på andra sätt samt att ta tillvara mångfalden av barns idéer. Detta har vi 

eftersträvat och därför alltid låtit barnen reflektera över de pedagogiska aktiviteterna och låtit 

dem bli en del av aktiviteterna. I exempelvis aktiviteten där barnen fick använda 

känsloansikten för att visa hur de trodde att djuren i fabeln kände sig, var barnens interaktion 

med varandra och med den som berättade viktig för bearbetningen och förståelsen av 

budskapet. 

7.2 Mediering utan fysiska verktyg 

Vid den första aktiviteten med högläsning medierades fabeln till att börja med utan annat 

redskap än det verbala språket. Därefter följde att barnen fick rita samt tillsammans med oss 

reflektera över det som de hade hört. Genom att analysera teckningarna som barnen gjorde 

efter aktiviteten kunde vi se om barnen förstod sagan samt vad som hade fångat deras intresse. 

Det som barnen ritade var djuren som var med i sagan. Pramling m.fl. (1993) betonar att 

bildskapande är ett viktigt medel för barnens utveckling både språkligt, emotionellt, socialt 

och kunskapsmässigt. Vårt resultat visar att bildskapande har en medierade funktion. Barnen 

gavs genom bildskapandet möjlighet att uttrycka vad de hade tagit till sig av fabelns budskap, 

och det blev ett viktigt komplement till de verbala reflektionerna kring budskap. Det här är 

särskilt viktigt i barngrupper där barnen nått olika långt i sin språkliga utveckling, vilket i 

denna barngrupp var bra eftersom vissa av barnen kommit längre i språkutvecklingen och 

därför kunde ta mer plats under de muntliga delarna av aktiviteterna. När vi läste den första 

fabeln om storken och räven valde vi att inte visa några bilder utan endast läsa texten. Detta 

sätt att mediera fabeln bidrog sannolikt till att barnen hade svårt att ta till sig budskapet. I 

denna aktivitet fick barnen ingen hjälp att visualisera fabelns handling. Just denna fabel av 

Aisopos, Räven och storken, var inte heller känd för barnen, så de hade inte hjälp av 

förförståelse då de skulle uppfatta och tolka fabelns budskap. Att sedan använda modernare 

och även kända fabler visade sig vara ett klokt beslut av oss, då detta var något som barnen 

kände igen och barnen har lättare att ta till sig ett budskap om de har tidigare erfarenheter med 

det man arbetar med, precis som Pramling m.fl. (1993) konstaterat.  
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När vi ställde frågor till barnen hade de svårt att svara på frågorna. Genom de teckningarna vi 

samlade in kunde vi se att några av barnen hade uppfattat vilka djur berättelsen handlade om, 

men inte sagans handling eller budskap. När barn målar vet de, enligt Fagerlund och Moqvist 

(2010), oftast inte vad deras teckningar föreställer förrän de är klara. När vi ställde frågor 

kring barnens teckningar kunde man både se och höra hur deras teckningar under ritandes 

gång fick olika benämningar om vad var det var, det kunde börja med att vara en sten men när 

man frågade när de var klara så kunde det vara storken från fabeln som de precis hört. Av 

detta drar vi slutsatsen att förförståelse och visualisering är centrala när barn ska utveckla sin 

förståelse för text. 

 

Vid tillfället där barnen fick höra ljudboken om Micke och Molle förstod vi via reflektionen 

att barnen förstod vad sagan handlade om men när vi sedan samlade in barnens teckningar 

föreställde teckningarna mer små hus och blommor. Vygotskij (1995) poängterar att barn 

oftast tecknar ur minnet och inte verklighet samt det som de tycker är mest väsentligt. Några 

av barnen valde att rita detaljer från sagan som till exempel var djuren i sagan bodde och hur 

det såg ut runtomkring vilket ledde till en del teckningar med hus och blommor. Detta visar 

att de kom ihåg vilka detaljer som fanns med i sagan. Det var sedan under reflektionen 

tillsammans med barnen och när de fick berätta vad de ritat som det framkom att det fanns 

mer tankar bakom deras teckningar än de detaljer som de ritat. De berättade hur djuren i sagan 

kände sig och berättade detaljerat utifrån deras teckningar det som de kom ihåg från fabeln.  

Det har visats i resultatet att när barnen ritade så ger det stöd åt deras tankar samt genom deras 

bilder så får vi en uppfattning om vad de vill förmedla. Detta är något som även Fagerlund 

och Moqvist (2010) framhåller. De menar också att man som pedagog aldrig får utgå ifrån att 

man vet hur barn tänker utan pedagogen måste vara öppen för barnens sätt att se på världen. 

Detta har vi sett i vår studie genom att vi vid flera tillfällen blivit positivt överraskade över 

barnens tankar och reflektioner. Här anser vi att det är viktigt att man som pedagog intresserar 

sig för vad barnen skapar och tar sig tid till att prata med dem om vad de gör för att få en 

djupare inblick i deras tankar och funderingar.  

 

Att använda drama fungerade i denna barngrupp. Via detta sätt att mediera en fabel får barnen 

på ett konkret sätt se hur situationer utspelar sig och Pramling m.fl. (1993) beskriver att skapa 

dramatillfällen är ett bra sätt att få barnen att förstå budskapet i en saga. Hägglund och Fredin 

(2011) påpekar att användning av drama stöttar läs och skrivinlärningen men det får dem även 

att förstå en situation eller sammanhang på ett nytt sätt. Att de fungerade som ett bra sätt för 

barnen att förstå ett sammanhang anser vi vara på grund av att de är just konkret och ett roligt 

sätt för barnen att uppleva en mediering av en fabel. 

 

Slutsatsen är för att få förståelse genom mediering utan fysiska verktyg fungerar det bättre om 

barnen har en förförståelse för innehållet i texten, samt om de tycker att aktiviteten är rolig 

och spännande. 
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7.3 Mediering med fysiska verktyg 

Under alla tillfällen utom vid det första valde vi att använda det Vygotskij och Säljö kallar för 

redskap och artefakter. Samtidigt har de andra aktiviteterna sin utgångspunkt i Vygotskijs 

teori om sociokulturellt lärande det vill säga att barnen lär sig tillsammans med varandra i ett 

socialt sammanhang (Vygotskij 1995). Genom att använda olika verktyg att mediera en saga 

kan man påverka barnen på olika sätt. Vi kunde se att vi med hjälp av mediering påverkat 

barnens sätt att förstå budskapet i en fabel, detta kom fram tydligt under start och 

slutaktiviteten. Vid dessa aktiviteter fick barnen berätta hur de tycker man är som en bra 

kompis. Här framkom det vid startaktiviteten att de var väldigt fåordiga kring detta ämne. Den 

vanligaste beskrivningen gick ut på att en bra kompis är snäll. Under slutaktiviteten visade 

barnen att de hade utvecklat tänkandet kring detta. De fick samma fråga som vid första 

tillfället och det visade sig att deras tankar och åsikter hade utvidgats. De drog paralleller till 

de tidigare aktiviteterna vi gjort och kopplade ihop det de sa med fablernas olika handling. En 

större variation av mediering och goda möjligheter till ett deltagande i kommunikations-

sammanhang kan hjälpa barnet i deras tankeutveckling (Vygotskij i Pramling Samuelsson och 

Tallberg Broman 2013). Det har kommit fram i vår studie att variation i sättet att mediera en 

fabel på är ett fungerande koncept som leder till att barnen utvecklar sitt lärande. 

 

Det har visats i studien att mediering med hjälp av redskap har betydelse, det är även ett 

centralt inslag i Vygotskijs (2001) teorier om lärande. Våra resultat visade att barnen blev mer 

uppmärksamma på det som gjordes och att de bättre förstod det abstrakta budskapet i fablerna 

när redskap användes. Vår studie visade med andra ord samma sak som Pramling och 

Johansson (2007) påpekar, nämligen att barnen lär sig bäst när de fångas av något de tycker är 

roligt. Inom utvecklingspedagogiken är det viktigt att man som vuxen får barnen att 

kommunicera och uttrycka sig. De aktiviteter som vi iscensatte i denna studie gav barnen 

möjlighet att uttrycka sig verbalt och genom andra uttrycksformer. På så vis ville vi låta alla 

barn få uttrycka sig.  Även detta är en viktig del av pedagogens uppdrag enligt Lpfö 98/2010. 

På detta sätt har alla barnen fått komma till uttryck även om de inte alla gånger vågat prata.  

 

Aktiviteterna ligger på den nivå som Vygotskij (2001) kallar den närmaste utvecklingszonen, 

då utgår man ifrån den nivå barnen är på och hur de kan utvecklas med hjälp av vuxna samt 

att man inte ska lägga ribban för högt. Barnen utvecklas tillsammans med andra och genom 

att man vågar utmana dem i sitt lärande. När barnen fick lyssna och se på vår flanosaga blev 

intresset helt annat och när vi efteråt reflekterade tillsammans med barnen om vad som hänt 

kunde de återberätta sagan och de hade en förståelse för varför sagan fortlöpte som den 

gjorde. Resultatet av att använda flanosaga som mediering och verktyg var att det lockar 

barnen både till att lyssna och se. Att flanosagan fungerade bra som mediering var för att 

barnen dels hade förförståelse för karaktären, dels att vi hade många bilder som vi använde 

oss av vilket lockade barnen till att hela tiden titta på vad vi gjorde och vilka bilder som 

användes. Att flanosagan inte var ett vardagligt inslag i förskolans verksamhet kan även vara 

en anledning till att intresset blev större. Genom att vi själva var de som hade tillverkat 

flanosagan blev vi mer insatta och kunde mediera fabeln på ett tydligt sätt.  
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Det visade sig i resultatet att det är viktigt att man fokuserar på det barnen känner till och 

sådant de kan förstå. I den första aktiviteten använde vi en gammal fabel och när vi senare 

använde oss av modernare figurer som Bamse och Nalle Puh kunde vi se en stor skillnad på 

engagemanget och förståelse från barnens sida. Pramling m.fl. (1993) beskriver att när man 

vill få barnen att förstå ett budskap i en saga är det viktigt att man provar olika sätt och ger 

dem en mångfald av olika sätt att höra berättelser eller sagor. Vidare skriver de även att det är 

viktigt att som pedagog förstå och vara medveten om att det krävs mer om man vill att barnen 

ska få en förståelse för budskapet än att endast läsa upp den. Detta är också något som 

framkom i vår studie.  

 

Resultatet har tydligt visat att barnen har lättare att ta till sig en fabel och budskapet genom att 

vi använt oss av artefakter och redskap. Vi bedömer att detta beror på att barnen, via ett 

redskap eller en artefakt, får hjälp att koncentrera sig och att redskapet eller artefakten hjälper 

barnen i deras meningsskapande genom att redskapet, artefakten, på olika sätt kan illustrera 

ett annars abstrakt budskap. 

 

Genom att jämföra det resultatet vi fått från de olika aktiviteter vi gjort, kan vi se att när man 

fångar barnen med hjälp av olika verktyg tar barnen till sig budskapet i sagan på ett bättre sätt 

än om man bara läser sagan för dem. Barnen lyssnar bra när man läser en saga men att döma 

av vårt resultat och de teckningar som vi samlade in hade barnen svårt att uppfatta fabelns 

budskap när sagan inte medierades på annat sätt än genom högläsning. Vi kunde också notera 

att barnen tyckte det var roligare och att deras intresse lättare väcktes när vi använde oss av 

modernare fabler där barnen kan ha haft en viss förförståelse. Bristen på förförståelse kan 

också ha bidragit till att barnen inte förstod budskapet i den första fabeln. Eftersom den var 

gammal innehöll den dessutom en del ord som barnen kan ha varit svåra att förstå för barn i 

den aktuella ålderskategorin. Mediering med redskap, artefakter, och en förförståelse hade 

sannolikt ökat barnens möjligheter att förstå budskapet i den äldre fabeln. 

 

Att använda sig av fabler eller saga i ett arbete tillsammans med barnen fungerar utmärkt. Det 

är dock viktigt att man funderar på vad det är man vill barnen ska lära sig och att man väljer 

materialet utifrån en nivå som är lämplig för barnen. Nivån får inte vara för hög eller för låg 

utan den ska erbjuda möjlighet till lärande. Vi uppmärksammade att den första sagan inte 

passade in i barngruppen och använde vi oss senare av andra fabler som låg på en för barnen 

lämpligare nivå. Detta påverkade i sin tur det resultat som vi fått. Vårt resultat visar också att 

medieringen av fabeln påverkar barnens förmåga att förstå ett abstrakt budskap. Medieringens 

betydelse samt vikten av förförståelse är, vid sidan av att lägga den pedagogiska aktiviteten på 

rätt nivå, är de viktigaste lärdomar som vi tagit med oss från arbetet med denna studie. 

 

8 Metoddiskussion 

8.1 Urvalsgrupp  

Som tidigare sagts gjordes vårt urval utifrån bedömningen att åldern på barnen var passande 

för vår studie. Man kan dock inte anta att resultatet blir det samma för alla barn i en viss ålder, 
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vilket Trost (2001) framhåller. Däremot finns det anledning att tro att ett slumpmässigt urval 

kan ge ett resultat som var representativt för urvalsunderlaget. Av den anledningen gjorde vi 

ett slumpmässigt urval då vi skulle välja ut de åtta barn som skulle delta i studien. Patel och 

Davidson (2003) skriver att 

 

om vi av en eller annan anledning inte kan undersöka hela populationen, måste vi göra ett 

slupmässigt urval så att vi får en grupp som i alla väsentliga avseenden är en miniatyr av 

populationen, ett s.k. stickprov eller samspel. Förutsatt att vi gjort urvalet på rätt sätt är resultaten 

vi erhåller från stickprovet representativa för populationen. Med andra ord, de resultat vi erhåller 

från vårt urval av elever gäller för samtliga (s. 56). 

 

Det slumpmässiga urval som vi gjorde motsvarar det som Patel och Davidson (2003) kallar 

för ett stickprov. Att inkludera hela barngruppen hade därför inte garanterat större 

tillförlitlighet i vår studie och knappast gjort resultatet mer generaliserbart. Det är inte heller 

syftet med en kvalitativ studie som denna. 
 

Under arbetets gång har det varit två bortfall på grund av sjukdom. Dessa bortfall bedömer vi 

inte har påverkat det resultat som vi fått.  

8.2 Genomförande 

Att använda sig av olika sätt att mediera en fabel har visat fördelar både på individnivå men 

även i gruppen. När man under ett arbete väljer att förmedla det på olika sätt, som i denna 

studies fall är att mediera en fabel med hjälp av olika metoder ökar möjligheterna att nå ut till 

alla barn. Det är viktigt att man som pedagog förstår att barnen utvecklas i varierande takt, på 

olika sätt och genom olika metoder. Detta menar Pramling och Johansson (2007) är att se 

lärande ur ett utvecklingspedagogiskt synsätt. Under studiens gång utgick vi under våra 

aktiviteter huvudsakligen utifrån en matris för att få våra frågeställningar besvarade. Patel och 

Davidson (2003) betonar att det finns många olika sätt att samla information på, och inget sätt 

kan påstås vara bättre eller sämre än något annat utan allt beror på vilken teknik som fungerar 

bäst till undersökningen i fråga.  

 

Att barnen vid flertaliga tillfällen har fått rita ner vad de tänker kring fablerna de fått höra har 

varit väldigt givande då vi på detta sätt kan vi se alla barns tankar och åsikter och alla barn får 

känna att de blir sedda. Att alla barnen ska få känna delaktighet och känna sig sedda är något 

som Lpfö 98/2010 betonar som en viktig del.   

8.3 Observation, reflektion och gruppsamtal 

När man observerar barnen ur ett sociokulturellt perspektiv ser man hur de tillsammans med 

andra utvecklas både enskilt men även hur deras förmåga att samspela med andra barn ändras 

och utvecklas. Vi har följt barngruppen under flertaliga tillfällen och har genom observation 

kunnat se hur naturliga situationer. Det vill säga de situationer där barnen inte påverkas av 

någon annan uppstår (Patel och Davidson 2003) och hur de med hjälp av det vi förmedlat 

kunnat lösa dem. Vidare betonar de att om man har ett utforskande syfte och ska kunna 

inhämta så mycket information så möjligt så ska man utgå ifrån att använda sig av 
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ostrukturerade observationer. Det fungerade bra att använda sig av observation i arbetet med 

barnet för genom detta sätt kunde vi se hur barnen betedde sig samt vad det sade. 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar upp att det är viktigt med en fungerande 

kommunikation mellan barn och vuxna men även barnen sinsemellan, det vill säga det 

samspel som äger rum har en viktig betydelse för lärande. Detta fick vi fram genom att vi 

använde oss av reflektion, vilket vi anser var en viktig del av arbetet. Lenz Taguchi (1999) 

beskriver att det är otroligt viktigt för barnen att få bolla sina tankar och åsikter med vuxna.  

Lenz Taguchi (1999) säger vidare att då barnen reflekterar tillsammans kan de få en ny 

förståelse för något och samtidigt förstå andras barn tankar och kunskap. För att få en 

förståelse för vad barnen anser är meningsfullt och för att få deras syn är det viktigt att 

reflektera över det man gjort, på detta sätt kan man utveckla verksamheten samt aktiviteterna 

men arbetar med (Wehner-Godée 2010). Under reflektionerna har alla barns tankar fått 

komma fram och vi har varit noga med att låta dem berätta på sitt eget sätt för att få en 

förståelse för hur de tänker.  

 

Strömqvist och Brusling (2007)  beskriver att det mellan observation och reflektion finns ett 

samspel. Vilket vi har märkt då det är under reflektionerna vi tagit upp sådant som vi bland 

annat sett under observationer och samtidigt som barnen reflekterar så för ju de även en 

observation av varandra även om detta är något de själva inte tänker. Strömqvist och Brusling 

(2007) markerar också att samspel i konversationer och kommunikationer är betydelsefulla 

komponenter i kunskapsbildning. I sin uttolkning av Vygotskijs begrepp den närmaste 

utvecklingszonen beskriver Partanen (2007) den som att det som barnet ännu inte klarar av lär 

den sig i samspel med andra. Det är med hjälp av samspel och interaktioner tillsammans med 

andra man kan få en glimt av barnens kommande kunskap och det kommer fram genom 

vägledning av en vuxen. Vi känner att det finns ett stöd i metodlitteraturen för de metoder 

som vi valt att använda oss av.  

 

Med hjälp av våra metoder har vi fått svar på våra frågeställningar, eftersom vi i vår teoretiska 

utgångspunkt utgår ifrån sociokulturella perspektiv har alla observationer skett när barnen 

samspelat med varandra. Vygotskij (1995) betonar att när barnen använder sina tidigare 

erfarenheter tillsammans med nya erfarenheter i leken så läggs grunden för lärandet. Detta 

kunde vi notera under observationerna. Under studien har gruppsamtal och reflektion legat 

nära varandra som metoder, barnen har tillsammans diskuterat, pratat och reflekterat över vad 

som händer i fablerna och vad de kommer ihåg från det vi gjort. Dessa metoder har tillåtit alla 

barn att prata och de har även lett till att alla vågat uttrycka sig på ett eller annat sätt, även om 

de handlar om språkligt uttryck eller uttryck via teckningar och bilder. 

8.4 Datainsamling 

Att använda sig av videoobservationer är bra i arbete med barn då kunde vi lägga fokus på att 

vara med i det som händer. Wehner-Godée (2010) beskriver att videofilmen är ett starkt 

medium eftersom man får möjlighet att uppleva hur saker rör sig och låter samt att man kan 

gå tillbaka för att se det gång på gång. I vår studie har det varit bra att kunna gå tillbaka för då 

har vi kunnat styrka det resultat som framkom. En nackdel med videoanvändning kan enligt 
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Wehner-Godée (2010) vara att om man är ovan att hantera en kamera så kan det vara svårt att 

veta var man ska placera den eller använda den på ett sådant sätt som gör att barnen inte 

lägger för stor vikt vid den. Vi valde därför att turas om att filma aktiviteterna. Den ena av oss 

fick leda aktiviteten medan den andra gjorde datainsamlingen. Detta ledde till att barnen 

kunde hålla fokus på det vi gjorde samtidigt som vi fick en bra insamling av information. Hon 

beskriver att videofilm har visat sig vara en utmärkt metod när man vill fånga småbarns 

upplevelser och lärande i förskolan. Att vi valde att inte arbeta med enbart ljudinspelningar 

beror på att vi ville kunna gå tillbaka och se hur barnen interagerar med varandra i de olika 

situationer då man via deras kroppspråk kan få olika signaler om hur det känner för det man 

gör. Det handlar dock även om det som Wehner-Godée (2010) vidare tar upp om 

ljudinspelare, att om man ska använda sig av enbart ljud är det viktigt att man har en 

ljudinspelare av god kvalitet. Det som man inte ser utan bara hör, kan vara svårt att tolka.  

 

Efter varje aktivitet har vi tillsammans gått igenom anteckningar och sedan fyllt på det vi 

missat under tillfällena med barnen, detta gjorde vi för att vi då fortfarande hade det färskt i 

minnet och vi ville få med så mycket som möjligt. Detta poängterar även Løkken och Sobstad 

(1995) som viktigt när man observerar.  

8.5 Metoder – Mediering  

Enligt Vygotskij (1995) är det ’’viktiga är inte att barnet skapar något, det viktiga är att de 

sysslar med skapande, bygger och övar den skapande fantasin och dess förverkligande’’ (s. 

84). Det vi såg i vårt resultat var att högläsning var en aktivitet som intresserar barnen och är 

något man alltid kan använda sig av i förskolan. Att få fram ett budskap genom att bara läsa 

en fabel rätt upp och ner fungerade inte som vi hade tänkt. Även om vi fångade barnen förstod 

de inte innehållet i fabeln.  Pramling m.fl. (1993) beskriver att om man vill att barnen ska 

förstå ett budskap i en saga är det viktigt att man som vuxen förstår att det handlar om mer än 

bara högläsning. Barnen tog med sig det de intresserade sig av och lade ingen större vikt vid 

vad den egentligen handlar om. Säljö (2005) beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv lär 

sig barnen i samspel med varandra samt i samspel med olika redskap och artefakter. 

   

Med hjälp av flanosagan kunde barnen använda flera sinnen de fick lyssna, se och tänka. Att 

vi även använde figurer som barnen känner igen gjorde att barnen tyckte att det var roligt. Här 

kan vi jämföra med fabeln vi använde i högläsningen. Fabeln var en gammal berättelse som 

barnen aldrig hört talas om men i flanosagan använde vi Bamse. När de såg att det handlade 

om Bamse började barnen genast prata om att de visste vem Bamse är och hade hört sagor om 

honom. Edström (1994) tar upp att modernare berättelser ofta är mer konkreta och handlingen 

blir mer central medan de äldre ofta utspelar sig under en längre tidsrymd. Detta kan leda till 

att yngre barn har svårt att fokusera på själva handlingen och budskapet i berättelsen.  Detta 

var något som vi insåg efter den första aktiviteten och som vi tog med oss i det fortsatta 

arbetet. När barnen får höra en flanosaga får de höra en berättelse samtidigt som de på en 

tavla får se enstaka bilder som hör till sagan. Detta leder till att barnen ser relevanta bilder 

men samtidigt får de använda sin fantasi i var sagan utspelar sig och de kan med hjälp av 

bilderna få lättare att komma ihåg händelserna som är huvudinslag i sagorna. Säljö (2005) 
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påpekar att människor i sin utveckling både behöver text och bild för att få en större förståelse 

för ett sammanhang. 

 

Miniberättelser tagna ur Nalle Puh fungerade bra, eftersom berättelserna var korta och 

konkreta orkade barnen lyssna på hela berättelserna utan att tappa fokus och även här var det 

figurer de kände igen. Eftersom vissa barn har lättare att uttrycka sig verbalt än vad andra har 

kan barn som inte har lika lätt att uttrycka sig verbalt få svårt att komma till tals, blev den 

mediering som valdes ett sätt för alla att få komma fram. Hade vi istället för att låta barnen 

använda sig av våra känsloansikten, bara låtit barnen berätta är risken stor att alla inte vågat. 

Nu kunde barnen som inte ville prata peka på det ansiktet som motsvarade den känsla de 

tyckte passade ihop med berättelserna. Att använda sig av känsloansikten kan vara bra även i 

andra sammanhang framförallt med de barn som är lite blyga och inte vågar uttrycka sina 

känslor högt.  Lpfö 98/2010 fastslår att förskolan ’’ska vara en levande social och kulturell 

miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens’’ (s. 6).  

 

Metoden att lyssna på ljudbok kan på ett sätt påminna lite om högläsningen vi hade i början. 

Ändå blev resultatet bättre denna gången. Vi tror att anledningen till detta var att det blir mer 

spännande att höra en ljudbok eftersom det då är nya röster samt att det finns bakgrundsljud 

som vi uppfattar att barnen tycker är spännande. Genom ljudboken beskrivs sagan mer än i 

högläsningen. Här kommer det fram fler detaljer vilket kan göra det lättare för barnen att få en 

förståelse och skapa en bild av vad som händer.  

 

Som ovan nämnts blir det under en dramatisering väldigt tydligt vad som händer. Barnen får 

se hur situationerna uppstår och varför, vilket leder till att deras förståelse för figurerna det 

handlar om ökar. Vygotskij (1995) förklarar att med hjälp av dramatisering av en saga 

återskapas en slags värld för barnen som de har lätt att få förståelse för. Det går från att 

lyssna, till handling, till att gestaltas och förverkligas.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2009) skriver att lärandet blir mer effektivt med lust 

och engagemang från pedagogernas sida. Detta tror vi kan vara en del av att vårt resultat. Vi 

har visat för barnen att vi tycker det är roligt och intressant och på det sättet blir barnen mer 

nyfikna och intresserade på det man ska göra. Att vi fått ut ett trovärdigt resultat beror även på 

att vi sett till att alla barn fått komma fram och säga deras tankar och åsikter. Bygdesson-

Larsson (2010) påpekar att genom att tillåta barnen framföra tankar och åsikter och visa att 

man har en kontakt med barn blir barnen lättare en del av arbetet.  

9 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menar man tillförlitlighet och att en undersökning är trovärdig samt att den 

inte fastställts av slumpinflytelse (Trost 2001). I vår studie har vi dokumenterat observationer 

genom ljud- och videoinspelningar samt använt oss av en matris. Vi har registrerat de verbala 

och icke verbala beteenden som uppstått i de aktiviteter som genomförts. Förutom star- och 

slutaktiviteten har endast det som är direkt kopplat till vårt syfte i studien registrerats. På så 
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sätt kan vår studie sägas ha hög reliabilitet och validitet. Trost (2001) menar vidare att 

validitet handlar om giltighet, det vill säga att man undersöker det man tänkt. Vårt syfte var 

att undersöka om man kan visa att olika sätt att mediera text påverkar förskolebarns förståelse 

av budskap i fabler och meningsskapande. Vårt resultat visar att olika sätt att mediera text 

påverkar barns förståelse och meningsskapande. Eftersom vi undersökt det som var vårt syfte 

för giltigheten för vår undersökning anses förhållandevis hög, trots att undersökningsgruppen 

var liten. 

 
Faktorer som kan ha påverkat vårt resultat kan ha varit att vi inte valde att inkludera hela 

barngruppen. Att barnen sedan tidigare kände oss kan ha påverkat resultatet. Vår bedömning 

är att denna påverkan varit positiv, då detta kan ha lett till att barnen vågade öppna sig mer för 

oss än för någon okänd. 

 

10 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att lärande genom sagor är ett viktigt ämne för förskolan och därmed blir 

medieringens inverkan på lärandet viktigt att forska om. Det man kan fortsatta forska om är 

att prova att mediera fabler i olika åldrar för att se hur andra barn uppfattar budskap. I fortsatt 

forskning är också möjligt att undersöka hur ytterligare sätt att mediera påverkar förståelse 

och meningsskapande, och då kan tekniska artefakter exempelvis i form av surfplattor vara 

aktuella. Därmed skulle forskningen få en IKT-prägel. 

 

Ett annat alternativ till fortsatt forskning är att spinna vidare på arbete om barnens teckningar. 

Vi har sett att barnen med hjälp av teckningar förmedlar mycket känslor och tankar. De 

estetiska lärprocesserna skulle därmed fokuseras. 
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Bilagor  
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Bilaga 2 

 

 
 

Hej! 
Vi heter Martina Wikman och Susanne Nurmi och vi läser vår sista termin på LTU som 

förskollärare. De närmaste 5 veckorna (v.39-43) kommer vi att vara på VFU (verksamhets 

förlagda utbildning) här hos er tillsammans med era barn. Vi ser fram emot att få lära känna 

era barn. 

 

Vi kommer under denna tid utföra aktiviteter tillsammans med era barn. Metoder vi kommer 

använda är observationer samt ljud och bild inspelningar. Vi hoppas att få godkännande för 

att era barn ska få delta i vårt arbete och om ni inte vill det så meddela oss. All data som vi 

samlar in är konfidentiellt och kommer inte ses av någon annan än oss eller handledare för 

vårt examensarbete, och namnen och verksamhet kommer censureras i kommande arbeten.  

Vid fler frågor och funderingar så kontakta oss. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Martina - martinawikman@gmail.com 

Susanne - Sussi_nurmi@hotmail.com 
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Bilaga 3. 

Verbalt Icke verbalt Våra tankar Vi går vidare

 
 


