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Abstrakt  

Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagoger arbetar på förskolan kring barns 

berättande som leder till muntliga och skriftliga berättelser. Vårt val av metod består av 

standardiserade frågor. I vår tillvägagångssätt använde vi kvalitativa intervjuer där tre 

förskollärare blev intervjuade på olika förskolor. I vår studie får vi reda på vilka metoder och 

material de använder sig av för att stärka barns språkutveckling. Pedagogerna i vår 

undersökning använder sig av en metod där de ordagrant skriver ner det barnet berättar, vilket 

vi anser är en så kallad ”sagoteringsmetod”. Detta görs för att kunna ta tillvara barns muntliga 

berättande. Resultatet i vår studie handlar om hur pedagogerna använder sig av att vara 

engagerade, lyssnande, samt skriver ner barns berättande. De använder stödtecken som 

hjälpmedel till barn, för att de skulle kunna vara delaktiga i berättandet. 
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1 Inledning  

Vi som utför denna undersökning är två blivande förskollärare som sedan många år arbetar 

tillsammans inom förskolan. Vi har under våra år reflekterat över var barns berättande tagit 

vägen. Vår upplevelse är att situationer som samlingar, måltider och tamburkontakt oftast är 

en envägskommunikation från pedagogens sida, där barns egna berättelser, tankar och 

funderingar uteblir. Barngruppernas storlek har ökat sedan början av 2000-talet och utrymmet 

för enskilda samtal och berättande mellan pedagog och barn minskar mer och mer i takt med 

det ökade barnantalet. Vi som utför denna undersökning upplever själva att pedagoger inte tar 

sig tid att lyssna in det barn uttrycker och tänker, vilket gör att vi vill undersöka hur andra 

förskolor gör för att belysa barns berättande. I skolverkets läroplan, Lpfö98 (rev10) framgår 

det att ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, …” (2010:11). 

I vilken utsträckning lyssnar pedagoger på barns tankar och vad barn berättar? Får barn 

uppleva att de får prata till punkt utan att bli avbrutna? Barns identitetsutveckling bygger 

bland annat på kommunikation i form av bland annat tal, kroppsspråk och bildspråk för att 

kommunicera med andra. Dessa olika uttryckssätt baseras både på erfarenheter och fantasi. 

Vi har valt att undersöka hur och i vilken utsträckning pedagoger på förskolan tar tillvara 

barns berättande och använder barnens tankar till att utveckla berättelser, där pedagoger 

skrivet ner dem ordagrant, så kallad sagotering. Det innebär att det som berättas och skrivs ner 

inte behöver vara en saga, det vill säga en folksaga eller konstsaga, som det lätt kan uppfattas, 

då metoden kallas för sagotering utan det kan handla om en fri berättelse. Pedagogen 

antecknar det barnet säger och därefter läser pedagogen upp det hen berättat och barnet har då 

möjlighet att ändra eventuella ordval som barnet upplever kan ha blivit fel. Målet med 

sagotering är, enligt Monika Riihelä, pol. dr från Finland, att ” … ge små barn större 

möjlighet att komma till tals genom egna tankar, historier och sagor …” (Barnens sagobroar i 

Norden, 2003:18). I vår undersökning intervjuar vi förskollärare och lyfter fram hur de arbetar 

med att synliggöra barns berättande. När förskollärarna återger hur de arbetar så använder de 

ordet pedagoger, vilket genomsyras i vår text.  
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Vi börjar vårt arbete med att definiera vad sagotering är för att sedan gå vidare till att beskriva 

metoden för denna undersökning. Därefter visar vi på vad forskningen säger, där vi lägger 

fokus på barns ordförråd, muntligt berättande, barns fantasi, läs- och skrivutveckling och 

barns tid för berättande. I resultatet återger vi en sammanställning av vad våra informanter 

uttryckt under intervjuerna. Som avslutning i denna uppsats sammanför vi i diskussionen, om 

hur forskning om barns berättande och våra informanters svar stämmer överens med varandra. 

Vi kommer även framföra våra egna tankar. 

 

1.1 Sagotering 

Ordet sagotering är inget etablerat ord inom förskolan, inte än i alla fall. När vi började denna 

undersökning var vi inriktade på att använda ordet storytelling men vartefter vi införskaffade 

oss kunskap så kom vi själva i kontakt med ordet sagotering och vår nyfikenhet för att 

använda ordet sagotering utvecklades. Vi kunde förstå att det var sagotering som förskolor 

arbetade med, trots att pedagogerna använde ordet storytelling. Skillnad på storytelling och 

sagotering inom förskolan innebär att i storytelling lyssnar åhöraren på berättelsen medan i 

sagotering lyssnar och dokumenterar åhöraren det berättaren säger. 

Ordet storytelling används inom marknadsföring då de framför en historia om företag för att 

förstärka varumärket. Matts Heijbel, journalist och författare, framför i sin bok Storytelling 

befolkar varumärket (2010) att ordet storytelling är ett internationellt begrepp i 

företagsvärlden och att de använder ordet corporate storytelling och benämner den typen av 

berättande med ”business narratives.” Det innebär att varje företag har berättelser från 

människor om företaget som berört den enskilda individen, personalgruppen eller påverkat 

företaget. Det är dessa berättelser som stödjer och stärker företagets utveckling. Heijbal 

uttrycker att ”Man ger sin berättelse till varumärket” (2010:00:48).  Heijbal menar att ordet 

storytelling är importerat från den anglosaxiska världen (2010). 

I våra frågor till informanterna har vi använt ordet storytelling eftersom vi själva inte kände 

till ordet sagotering vid genomförandet av intervjuerna. Vi valde, trots det, att ändå använda 

ordet sagotering i vårt examensarbete, som vi anser passar bättre för vårt val av undersökning, 

eftersom vi anser att det är det som våra förskolor ägnar sig åt, trots att det inte benämner det 

med sagotering. Vi har valt att bibehålla ordet och rubriken ”storytelling” i vår resultatdel (se 

5.7:26), eftersom det var en av våra frågeställningar till informanterna. 
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Monika Riihelä, skriver att ”Sagoteringsmetoden, den gemensamma nämnaren för färden, 

utvecklade jag tillsammans med de yngsta skolbarnen i början av 1980-talet i ett 

forskningsprojekt gällande barns tidsbegrepp” (Riihelä, 2003:17). Därefter utvidgade hon 

projektet och var initiativtagare till att involvera de övriga nordiska länderna. Hon kallade då 

projektet Sagofärden och detta projekt pågick år 1996–2000. I det nordiska samarbetet ingick 

Ingrid Pramling Samuelsson, professor inom pedagogik inom de tidiga barnaåren vid 

Göteborgs universitet och Anna Klerfelt, lektor i fritidspedagogik. 

Ordet sagotering verkar vara myntat av Monika Riihelä (2003). Monika Riihelä är alltså 

forskare och både initiativtagare och projektledare för Sagofärden.  

Tanken med projektet var att lyfta fram barnens berättelser utan att vuxna avbröt dem. Fokus 

låg även på att låta bli att förändra barnens talspråk till skriftspråk då vuxna antecknade det 

barnen berättade. Att skriva ordagrant det barn uttrycker, anser vi, är en förutsättning för att 

kalla metoden sagotering, om vi ska utgå från Riihelä (2003). Detta förutsätter att pedagogen 

är lyhörd och skriver ner bland annat uttal och den meningsbyggnad som barnet själv 

använder. De barnen som ingick i projektet delgavs varandras berättelser via brev. När alla 

berättelser vara klara samlades de i en gemensam bok. Boken heter Barnens sagobroar i 

Norden (2003), och i den har hundratjugofyra barn från alla de nordiska länderna och 

trettiosex vuxna delgett sina tankar och berättelser där samtliga fem nordiska språk ingår. 

Projektet leddes av Stakes som är forsknings- och utvecklingscentralen för social- och 

hälsovården i Finland, där Monika Riihelä är ordförande. Då Sagofärden startades 1995 

omfattades åttahundra barn. Berättarprojektet gick så bra, enligt Riihelä (2003), att hon 1996 

ville utveckla ett samarbete med nordens länder, vilket resulterade i boken Barnens sagobroar 

i Norden. 

Att arbeta med sagotering innebär att den vuxne antecknar ordagrant det barnet säger, utan att 

ändra barnets talspråk till det som den vuxne anser sig vara rätt skriftspråk. Det innebär att 

den vuxne lyssnar och ger sin uppmärksamhet enbart till den som berättar, där barnet 

uttrycker sina tankar och funderingar eller återger något som de upplevt. Skriftlig 

dokumentation är avgörande för att kunna kalla det sagotering.  
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Utifrån Riihelä (2003) är instruktionen till barnet: 

”Berätta en saga, hurdan du vill. 

Jag skriver ner den. 

Och när den är färdig läser jag upp den för dig, 

så att du kan ändra på någonting, ifall du vill”.  

                                                                                                       (Riihelä, 2003) 

Vi upplever att det inte är så många förskolor som använder ordet sagotering, då vi sökt 

information via internet. Detta anser vi har att göra med att det inte är ett etablerat begrepp 

inom förskolan. Våra informanter förklarar att de skriver ned det barn muntligt berättar. 

Ibland sker detta exempelvis på en teckning som barnet ritat och sedan berättar om, som 

pedagogen alltså skriver en ”bildtext” till utifrån vad barnet berättar. Ibland kan det innebära 

att pedagogen samlar ihop barns berättelser till en egen ”bok”.  Vi själva kopplar deras arbete 

till sagotering, utifrån det Riihelä (2003) menar att sagotering innebär, och anser att 

förskollärarna har arbetat med sagotering utan att ha satt detta ord på sin handling. 

 

 

 
 

2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med barns 

berättande och i vilken utsträckning det leder till berättelser som skrivs ner, så kallad sagotering.  

Våra frågeställningar är: 

 Vilka metoder använder pedagoger för att synliggöra barns berättande? 

 Vad anser pedagoger är det viktigaste när barn berättar? 

 Hur kopplar pedagoger barns berättande till förskolans läroplan? 
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3 Metod 

Vi valde att intervjua förskollärare för att de har en högskoleutbildning inom pedagogik. I vårt 

arbete använde vi kvalitativa intervjuer så att vi kunde ta del av informanternas kunskap om 

barns muntliga berättande. Runa Patel, beteendevetare vid Linköpings universitet och Bo 

Davidsson, universitetslektor vid Linköpings universitet, skriver i boken 

Forskningsmetodikens grunder att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen” (2003:78). Detta medförde att vi som intervjuade inte 

kunde formulera svarsalternativen i förväg utan fick vänta in de svar som informanterna gav 

oss. Patel och Davidsson menar att intervjuarna inte kan avgöra om informanternas svar är 

sanna eller falska eftersom det bygger på informanternas egna upplevelser och på deras 

kunskap. Patel och Davidsson menar också att informationen som vi har fått av våra 

informanter kan leda till att ny kunskap lyfts fram i forskningsprocessen. Författarna 

framhåller att i studierna och undersökningarna är det viktigt att använda sig av litteratur och 

vetenskapliga artiklar (2003), vilket vi kommer att använda oss av i vår studie om barns 

berättande och sagotering. 

Vi upplevde att informanterna fick ett större utrymme i och med denna metod och att de 

kunde svara med egna ord och använda sig av sina egna erfarenheter. Hade vi använt oss av 

kvantitativa metoder som enkäter skulle detta kunna leda till att informanterna fick begränsat 

med svarsalternativ. Genom enkätundersökning får informanterna eventuellt bara använda sig 

av tre svarsalternativ, till exempel som inget, lite eller mycket och de har ingen möjlighet till 

att förklara hur de tänkt. Vid observationer ligger fokus på det som observatören ser, upplever 

och skriver. Vi ville få ett bredare svarsalternativ, därför använde vi oss av kvalitativa 

intervjuer och skapade en gemensamfrågeguide (se bilaga 1). Enligt Patel och Davidsson 

(2003) finns två aspekter när det handlar om intervjuer, nämligen standardisering och 

strukturering. Till största del använde vi oss av standardiserade intervjuer, vilket innebar att vi 

ställde ”frågor i exakt samma ordning till varje intervjuperson” (2003:72). Informanterna kan 

fritt bestämma om de vill svara på frågorna eller inte, vilket leder till en låg strukturering. 

Informanterna gavs möjlighet att utveckla sina tankar och idéer till den aktuella frågan. Till 

informanten Beda använde vi oss av en extra låg grad av standardisering då Kicki Haneryd 

omformulerade en fråga så att det passade bättre in i samtalet med informanten (2003). Enligt 

Patel och Davidsson (2003) kan intervjuerna göras i nummerordning eller plocka ut enskilda 

frågor som lämpar sig för den som blir intervjuad. Nackdelen kan bli att den som intervjuar 
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kan därmed styra informanterna genom att utesluta vissa frågor eller lägga till någon fråga 

som kan påverka resultatet.  

 

3.1 Forskningsetiska principer 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer skriver Hermerén (2011) att informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är ett måste för att skydda de 

berörda informanterna. Bland annat är det viktigt att deltagarna i undersökningen förblir 

anonyma. I vårt examensarbete benämner vi informanterna med fingerade namn Svea, Hulda 

och Beda. Alla informanter som ingår i vår undersökning är med på frivillig basis och på 

deras egna villkor. Vi kommer endast använda intervjuerna till vårt examensarbete och sedan 

radera inspelningen och transkriberingen efter examinationsseminariet, för att det inte skall 

kunna användas till andra ändamål. Vi har också informerat våra informanter om vilka som 

kommer att läsa intervjuerna och vad de skall användas till. Vi kommer delge vårt 

examensarbete till de involverade. 

 

3.2 Processen 

Vi inledde vår undersökning genom att kontakta en enhetschef och förhörde oss om 

möjligheten att få intervjua tre förskollärare på varsin förskola till vårt examensarbete.  

 Vi har själva varit verksamma inom denna enhet och känner chefen, men arbetar inte där 

längre. Förskolorna låg i en storstad. Huldas förskola har cirka sextio barn, Bedas har cirka 

fyrtiosex barn och Sveas har cirka trettioåtta barn. Alla tre förskolor är indelade i yngre och 

äldre grupper. Förskollärarna som vi intervjuade har varit yrkesverksamma i över tjugo år.  

Vi valde att spela in intervjuerna på Ipad, för att sedan transkribera intervjuerna. Innan vi 

började intervjua såg vi till att informanterna blev väl informerade om vilket syfte vår studie 

hade (se bilaga 2) och vi gav även ut frågorna innan, för att de skulle kunna förbereda sig för 

intervjun. Vi informerade även om att de ingick i studien på frivillig basis och att de kunde 

avbryta intervjun när helst de ville. Intervjuerna utfördes i lugna och trygga miljöer där 

informanterna kände sig hemma. Patel och Davidsson (2003) anser att det är av stor vikt att 

informanterna får det lugnt och tryggt när intervjuerna utförs. 
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3.3 Diskussion av vår metod 

En nackdel med kvalitativa intervjuer kan vara att intervjuaren använder sitt kroppsspråk och 

på det sättet kan påverka informanten. Resultat av en sådan intervju kan leda till att 

informanten känner sig i underläge eller pressad till att svara på ett visst sätt.  

Vi upptäckte i vår transkribering att en fråga hade hoppats över i en av våra intervjuer. Vid 

slutet av ett intervjutillfälle uppstod ett oväntat avbrott då ett barn klev in i samtalsrummet, 

vilket gjorde att en fråga uteblev från intervjun. Detta kan naturligtvis ha påverkat vårt 

slutresultat genom att vi saknade en fråga och ett svar från en av våra informanter vid 

transkriberingen. 

En problematik som kan uppstå är att vi som intervjuar vet vilka personerna är som ska bli 

intervjuade och att de kan känna sig obekväma med att bli intervjuade av oss, eftersom de vet 

vilka vi är. Enhetschefen och vi pratades vid angående vilka förskolor och förskollärare som 

skulle bli våra informanter. Enhetschefen för dessa förskolor tog upp det på ett möte och alla 

var införstådda och intresserade av att låta sig bli intervjuade. 

En förskollärare som skulle bli intervjuad gav sitt uppdrag till kollegan Hulda, eftersom hon 

tyckte att Hulda hade mycket mer kunskap när det handlade om muntligt berättande. 

Dessutom ingick Hulda i ett projekt om berättandet som biblioteken i Storstaden hade 

anordnat till förskolorna. Genom att denna förändring skedde när vi var där och skulle utföra 

vår intervju, blev både Hulda och vi lite tagna på sängen. Lyckligtvis var Hulda rutinerad och 

fann sig snabbt och kunde genomföra intervjun utan problem.  

Efter våra intervjuer med informanterna fick vi reda på att de ingick i ett biblioteksprojekt om 

muntligt berättande. Detta kan ha lett till att informanterna var väldigt engagerade och 

entusiastiska när de berättade om hur de arbetar med barns berättande. Vi förstår att våra 

intervjuer kan ha påverkats av informanternas deltagande i projektet. 
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4 Bakgrund – forskning 

I detta avsnitt kommer vi presentera hur forskare ser på barns ordförråd, vikten av berättande 

och vad pedagogen har för roll i detta arbete. Vi kommer även fokusera på vad forskning 

säger om olika estetiska språk som skapande, teater, drama samt hur de kan utveckla barns 

fantasi och tankar.  

Vi vill fokusera på barns språkliga utveckling genom berättandet och är intresserade av deras 

tankar som de vill förmedla. Vi anser att det är viktigt att lyfta barns tankar, hur de ser på sin 

omvärld och vad de vill förmedla utifrån sina upplevelser. Utifrån de förskollärarna som 

ingick i vår undersökning, förstår vi att även de menar att det är viktigt att arbeta med barns 

berättande.  

Förskolorna i vår undersökning använder sig av de estetiska språken som ett komplement till 

barns vardande eller begränsat ordförråd, det vill säga de arbetar med sång, drama, dockteater 

och bilder. De estetiska språken genererar att barn utvecklar sitt muntliga berättande genom 

olika uttrycksformer. I skolverkets läroplan, Lpfö98 (rev10) står det att förskolans värdegrund 

och uppdrag är  

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 

sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande” (2010:7).  

Ett av förskolans uppdrag är att utveckla barns språkutveckling. Genom att arbeta med barns 

muntliga berättande får barnet möjlighet att utveckla sina tankar, känslor och fantasi. Genom 

att förskolläraren lyssnar på barn ur deras perspektiv och dokumenterar berättelser, bekräftas 

barns normer och värderingar, samt hur de upplever sin miljö.  

 

4.1 Barns ordförråd 

Vi har valt att lyfta fram forskning om barns ordförråd, då alla tre informanter framhäver att 

det är viktigt att arbeta med att utöka dessa. Ju rikare ordförråd och uttalsmöjligheter ett barn 

har, desto lättare kan barnet uttrycka sina tankar och idéer. Då barn känner att de behärskar en 

situation de ställs inför kan de lättare uttrycka sina tankar och känslor, vilket är grunden för 
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kommunikation. När barn upplever att de inte blir förstådda så använder de sitt kroppsspråk 

för att förtydliga vad de vill uttrycka. Vi ser själva i vår verksamhet att barn använder sitt 

kroppsspråk både när de talar till oss vuxna samt till sina kompisar på förskolan, genom att 

bland annat gestikulera med sina händer. Enligt Ragnhild Söderbergh (1979), fil. kand. och 

språkvetare, i sin bok Barns tidiga språkutveckling (1979), anser att kroppsspråket använder 

barnet som en förstärkning till de verbala orden som barnet uttrycker. Detta bekräftar därmed 

våra egna upplevelser av barns gestikulerande då de förstärker de som uttrycks.   

Monica Westerlund (2009), dr och docent i logopedi, lyfter fram sin syn på hur mycket ord 

hon anser att barn kan i olika åldrar, men påpekar samtidigt att det är individuellt. Hon menar 

att ett barn som är tre och ett halvt år använder sig av cirka ett tusen ord, medan ett barn på 

cirka sex år har ett ordförråd på cirka tiotusen till fjortontusen ord (2009). Westerlund 

framhäver att ordförrådet utvidgas vartefter ”… man kommer i kontakt med nya miljöer och 

skaffar sig nya intressen” (2009:103). Författaren vidhåller också att barns ordförråd består av 

ord som de upplevt eller fått genom erfarenhet. Det innebär att om barn befinner sig i en miljö 

där förskollärare använder sig av ett rikt språk som består av mycket ord så kan barnets 

ordförråd utvecklas lättare. Dessutom behöver barn vistas i en miljö där de får möjlighet att 

utöva sitt språk tillsammans med andra barn (2009). 

Just samspel är något som Rigmor Lindö språkforskare, framhäver i sin bok Det tidiga 

språkbadet (2009), då hon menar att barn utvecklas i samspel med andra, då de där  sätter ord 

på sina handlingar. Författaren menar att förskolan behöver arbeta utifrån planerade 

aktiviteter som främjar kommunikativa samspel mellan barn och barn, såväl som mellan barn 

och vuxna. Därtill anser Lindö att förskolan behöver lägga mer tid på barnets syntaktiska 

förmåga, det vill säga att pedagogerna arbetar med att utveckla barnets kunskaper kring 

språkets grammatiska regler och uppbyggnad och ge barnet en möjlighet att utveckla sin 

kompetens när det gäller att lyssna och återberätta (2009). Författaren tar upp att den 

syntaktiska förmågan innebär att barn lär sig ett turtagande i sin kommunikation, där de väntar 

in den som pratar och sedan pratar själv. Utvecklar inte barnet ovanstående kunskap, anser 

Lindö att det kan leda till att barnet får svårt att tolka och minnas intryck (2009). 

Söderbergh är av samma åsikt som Lindö när det handlar om den syntaktiska förmågan, hon 

anser att en grundförutsättning för att kommunicera med varandra är ett givande och tagande, 

där kommunikationen sker genom att de turas om att tala och lyssna på varandra. Söderbergh 

(1979) framhäver vikten av att arbeta med barns syntaktiska förmåga, där barn lär sig regler 
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för hur meningar byggs upp genom att sätta ihop olika ord till fullständiga meningar. Ingrid 

Pramling Samuelsson, professor i pedagogik och Sonja Sheridan, fil. dr i pedagogik (2006) 

håller med Söderbergh om att språket är en grundförutsättning för att kommunicera med 

varandra, de menar att barn som inte kan uttrycka sig i tal och skrift kommer att få det svårt 

att klara sig i ett samhälle, som är uppbyggd på media och skrift. Böcker förstärker barns 

språkutveckling och leder till bland annat att talspråket utvecklas (2006).  

Margareth Sandvik, försteamanuensis på förskollärarutbildningen och Marit Spurkland, förste 

lektor på förskollärarutbildningen (2011), menar att barn som blir introducerade till böcker 

blir nyfikna på ord och texter. Detta kan skapa ett intresse hos barn att ta reda på vad vissa ord 

eller svårare ord betyder och kan då få ett bredare ordförråd. Genom barnlitteratur kan barn 

komma i kontakt med olika känsloyttringar som finns i böcker, vilket är viktigt för att kunna 

sätta ord på sina egna upplevelser och känslor (2011). 

Likväl anser Thomsen (2013), fil. dr med inriktning mot barns språk, att det är viktigt att 

arbeta med barns ”mentala ordförråd”, där de får möjlighet att uttrycka sina tankar och 

känslor för sina inre och yttre upplevelser genom att mentalisera (2013:27). Att mentalisera 

innebär att försöka förstå varandra genom att sätta sig in i andras upplevelser och känslor. 

”Berättelser är barnets bildspråk om världen, en språklig tolkning av de händelser, upplevelser 

och emotioner som hon eller han genomgår ger bilder i hjärnan”, enligt Thomsen (2013:25). 

Författaren menar att barn skapar inre bilder i sina hjärnor då de hör en berättelse eller tittar 

på något. Det innebär även hur barn upplever olika känsloyttringar som någon annan 

framhäver eller barnets egen upplevda känsla för något. Dessa mentala bilder kan barnet 

därefter sätta ord på själv eller med hjälp av andra utifrån vad barnet berättar. Genom att 

arbeta med det mentala ordförrådet stärks barnen i att försöka förstå sig själva och andra 

(2013). 

Vi kan se att ordförrådet är avgörande för hur barn kan uttrycka sig och ju större ordförråd 

barn har så underlättar det för barnet själv. Vi konstaterar även att den syntaktiska förmågan 

ger barn fler möjligheter till samspel tillsammans med andra barn i förskolan, eftersom det 

öppnar upp för att kunna förmedla sig på ett mer konkret sätt. 
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4.1.1 Stödtecken som hjälp 

I resultatdelen tar en av informanterna upp hur de arbetar med barn som har ett begränsat 

språk, vilket leder till denna forskning. Westerlund (2009), framhäver i boken Barn i början: 

språkutveckling i förskoleåldern, att användandet av stödtecken är en viktig del i 

kommunikation, särskilt tillsammans med barn.  

Enligt Westerlund (2009) använder logopeder stödtecken när det gäller att utveckla en kontakt 

och tillit med barn som har allvarlig språkstörning. Tecken har varit som ett stöd till orden, 

eftersom tecken används samtidigt som orden uttalas, vilket vi benämner i vår studie som 

stödtecken TAKK. Teckenspråk är ett eget språk med grammatik som vi valt att utesluta i vår 

studie, då våra informanter inte använder det. Författaren anser att stödtecken är en förenklad 

variation av teckenspråket. Westerlund menar att om en vuxen utövar stödtecken tillsammans 

med barn i olika situationer, främjas den verbala utvecklingen hos barn (2009). Genom att 

pedagoger använder gester och tecken för att kunna uttrycka sig under samtal med barn som 

inte har det utvecklande språket ännu, har betydelse till att ” den kommunikativa förmågan 

utvecklas snabbare” (2009:69). Författaren poängterar att barn slutar att använda tecken som 

stöd när de kan uttrycka sig verbalt (2009).  

I skolverkets Läroplan, Lpfö98 (rev 10) står det att ”Den pedagogiska verksamheten ska 

anpassas till alla barn på förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än 

andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (rev 10:5). 

Stödtecken är ett slags språkligt komplement för de barn som har ett funktionshinder eller 

talstörning. 

Boel Heister Trygg, universitetsadjunkt i logopedi har skrivit ett informationsmaterial som 

finns tillgängligt på internet (2014) angående metoden TAKK. Hon förklarar att TAKK är en 

förkortning på ”Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation” (Heister Trygg, 

2014). Här tar hon upp varför det är bra att använda sig av tecken: 

· ”Tecken kräver mindre finmotorik än tal. 

· Tecken använder andra sinnen. Man kan både se och känna tecken 

· Tecken ökar koncentrationen. Tecken kan hållas kvar längre än talade ord i tiden. 

· Tecken är mer konkreta: BIL visar hur föraren vrider på ratten, BÅT visar hur båten gungar. 

· Tecken tydliggör det talade språket. Tecken ger ytterligare ett sätt att förstå att det finns 
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”etiketter” på saker. Det visuella stödet följer de talade orden och ges samtidigt. 

· Tecken har man alltid med sig, vilket inte gäller alla AKK-sätt. 

· Tecken dämpar den vuxnes talflöde. 

· Tecken fungerar som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna kroppsspråket. 

· Tecken ger barnet redskap att samspela språkligt innan/om inte talet kommer” (Heister 

Trygg, 2014). 

Heister Trygg betonar hur viktigt det är att vuxna och barn håller på med tecken kontinuerligt 

varje dag. Barn får en vägledning och förståelse för hur TAKK ska användas, det ger också 

barn en förståelse för att det är ett kommunikationssätt för interaktioner för de som har en 

begränsad utveckling i talet (Heister Trygg, 2014). Vi tycker det är viktigt att lyfta fram barn 

som har ett begränsat språk. Genom att använda sig av TAKK metoden med alla barn kan 

även de språksvaga få en möjligheter att kunna samspela, berätta och leka med andra barn. 

Våra informanter använder sig av just TAKK metoden, vilket vi kommer in på senare i vårt 

resultat del. 

 

4.2 Sagotering och muntligt berättande 

I detta avsnitt tar framhäver vi vad olika författare tycker är viktigt när det handlar om 

sagotering och barns muntliga berättande.  

Liisa Karlsson, docent inom lärarutbildning i Finland har forskat och skrivit artikeln 

”Storycrafting with children A key to listening and to sharing” (2008). Hon lyfter fram hur 

sagoteringsmetoden går till. Metoden bygger på att alla människor bär med sig egna unika 

berättelser. Varje människas tankar är viktiga, värdefulla och intressanta att lyssna på när det 

handlar om sagotering. I sagoteringsmetoden kan man välja om man vill arbeta med ett barn 

eller med en grupp med barn där de berättar sin egen historia som de själva väljer. Karlson 

menar att den vuxne bör skriva ner orden exakt som de har berättats. Barns berättelser är bra 

och intressant som de är och behöver inte redigeras. Den vuxne läser upp texten som skrivits 

ner , på det viset har barn möjlighet till att ändra i texten. Sagotering är en ömsesidig metod 

genom att den går ut på att dela med sig av och lyssna på varandras tankar. 

Liisa Karlsson anser att vi behöver komma in i barnens värld och då krävs det av både tid och 

utrymme.. Pedagoger behöver sätta sig in på allvar i vad barn säger och lyssna regelbundet på 
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dem. Hon tar upp att pedagoger behöver reflektera regelbundet med varandra om vad de har 

sett hos barnen. Pedagoger behöver också engagera sig i en gemensam och ömsesidig 

gemenskap med barnen på deras förskola.  

Liisa Karlsson betonar att sagoteringsmetoden har gjort att barns egen kultur har blivit synlig. 

Hon anser att barnens egen kultur inte har uppmärksammats i någon högre grad i samhället 

bland yrkesverksamma och vårdnadshavare. Hon menar att sagotering är en enkel metod att 

använda och gör att barn får en position utifrån att de blir sedda i deras kulturliv. Lisa 

Karlssons forskning om sagotering påvisade att barn hade förmågan att berätta egna historier 

och detta gjorde att institutioner, media och familjer fick upp intresset för metoden i Finland.  

Enligt Elisabeth Arnér, fil.kand i pedagogik och Britt Tellgren fil.lic i pedagogik (2006), 

ifrågasätter i sin bok Barns syn på vuxna: att komma nära barns perspektiv ”behöver barn 

komma till tals mer?” när det handlar om berättandet, vilket de menar att barn behöver. Arnér 

och Tellgren skriver att ”Paradoxalt nog så verkar det enligt vår undersökning vara så att 

vuxna inte har tid att delta i dessa samtal med barnen. Vi har noterat att barnen inte verkar 

vana vid att vuxna ägnar ostörd tid åt dem, …” (2006:111). Författarna tar upp att barn tycker 

om att samtala, vilket också gjorde att barn ansträngde sig för och få dialogen att fungera i 

intervjun mellan vuxna och barn. Arnér och Tellgren menar att barn ofta vill samtala, men att 

de vuxna ofta inte alltid tar sig tid för att prata med dem (2006). 

Likväl anser Carina Fast (2001), dr i svenska, att det är viktigt med att pedagoger lyssnar på 

barns berättelser. Pedagogen lär sig förstå barn genom att ställa frågor och få tillgång till deras 

tankegångar. Detta arbete stimulerar till barns språkutveckling. Fast tänker att pedagoger 

därmed tillsammans med barnen, kan lyfta fram barnens funderingar och tankar. Hon menar 

att det är viktigt att vuxna och barn har berättandet som ett gemensamt projekt. Författaren 

skriver även att pekböcker som bara har bilder är ett bra verktyg att börja med, för att få igång 

det muntliga berättandet hos yngre barn. Barn kan utifrån bilder berätta sagor och de tar även 

ofta hjälp av bokens bilder när de vill återberätta en historia de hört. Enligt Fast har bilderna 

en lika stor betydelse för barns läs- och skrivutveckling som texten i en bok. Enligt Fast är 

bilderna till för att barn ska kunna ta hjälp och återberätta sagan (2001). 

Agneta Edwards (2008), litteraturpedagog och barnbokskritiker, anser också att bilder alltid 

har haft en förmedlande kraft till oss människor. Författaren tar upp att det inte bara är vackra 

bilder som ska göra att boken blir intressant för barn, utan att det finns tvåfaldigt berättande 
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och det innefattar både text och bilder som ska fängsla barns intresse för boken. Edwards 

anser att böckernas innehåll ska höra ihop bildmässigt med texten (2008). 

Åsa Wedin (2011:102) fil. dr i lingvistik inom andraspråkforskning och professor i 

pedagogiskt arbete, anser att vi behöver skapa talutrymme för barn, vilket innebär att barn lär 

sig lyssna på varandra utan att avbryta. I vissa fall där barnen är yngre, behöver pedagogen 

hjälpa barnen genom frågeställningar för att utveckla barnets berättarförmåga. Författaren 

låter förstå att muntligt berättande utgör en monolog där barn får möjlighet att lyfta sina 

tankar under en längre stund och där åhöraren får träna på att lyssna in vad som berättas. 

Genom lyssnandet kan barn utveckla sina färdigheter för hur berättelser kan utvecklas. Wedin 

anser när vi arbetar med barns berättade i förskolan förbereder vi barnen för deras 

skriftspråksutveckling (2011). Även Thomsen (2013) framhåller att berättelser språkliggör 

barnens erfarenheter. Författaren menar att berättelser öppnar upp för att skapa relationer 

mellan barn, där barn kan utöva sitt språk och tankar i samspel med andra. Barn som fått den 

möjligheten påvisar en större förståelse för världen och kan lättare skapa gemenskap (2013). 

Vi anser att genom att barn delger av sina tankar och funderingar till andra barn, öppnar det 

upp för en närmare gemenskap mellan dem. Vår uppfattning är att det genererar en större 

förståelse för att lyssna in andras tankar och budskap. 

Likaväl tar Westerlund (2009) upp relevansen av att skapa ömsesidighet mellan barn och 

pedagoger där vuxna visar uppmärksamhet samt är lyhörda gentemot barnen. Pedagoger 

hjälper barn i deras språkliga utveckling genom att sätta ord på vad dem uttrycker utifrån dess 

kroppsspråk. Westerlund menar att det är viktigt att se barn som en individ med egna 

aktiviteter och behov, vilket gör att det blir ännu viktigare med att lyssna på barn när de 

uttrycker sig via ord, tecken och kroppsrörelser (2009).  Veli Tuomela, fil. dr i tvåspråkighet, 

tar upp i artikeln ”Matstund blir viktig pratstund” i tidningen Förskolan (2014, nr 1), att det är 

nödvändigt att pedagoger pratar mer. Han påtalar att ”ge barn fler språkliga utmaningar, 

genom bland annat, att tala i långa meningar med bisatser, använda många specifika ord och 

synonymer och att våga upprepa” (Tuomela, 2014:29). Tuomela anser att språket inte får vara 

för kortfattat men ej heller för utdraget utan bara ligga ett steg över barns egna språk (2014).  

Storytelling är ett begrepp som använts sen urminnes tider. Inger Lise Oelrich, teaterregissör, 

storyteller och författare, framhäver i Storytelling en läkande kraft mellan människor (2011), 

sin syn på storytelling. Hon framför att ”I alla kulturer genom tiderna har man vetat, att det 

talande ordet har en läkande och förvandlande kraft mellan människor” (2011:1). I vårt arbete 
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upplever vi att då vi använder oss av berättelser som ett verktyg vid konflikter, får det en 

läkande effekt. Vi menar att detta arbetssätt gör att barn får en förståelse för andra och kan 

känna empati för den utsatte. Inger Lise Oelrich anser i många avseenden är åhöraren 

dömande inför det som berättas istället för att se på berättandet utifrån ett positivt perspektiv. 

Hennes definition på storytelling ”är att man just talar” och att det sker ”utan papper, utan 

mikrofoner, overheads eller andra yttre stöd” (2011:12). Detta blir därför en tydlig skillnad på 

storytelling och sagotering, eftersom storytelling sker utan dokumentation, där Oelrich 

framhäver storytelling.  

 

4.3 Barns fantasi och olika estetiska uttrycksformer  

I detta avsnitt har vi använt oss av Lev Vygotskij för att förstå varför fantasi är så viktigt när 

det handlar om barns muntliga berättande och kreativitet. Lev Vygotskij (1896–1934) gjorde 

revolution med sitt sätt att tänka kring barns utveckling. Monica Nylund, förskollärare, skriver 

i en artikel ”Lättillgängligt om mångkulturell Vygotskij” i Pedagogiska magasinet att 

Skolverkets, läroplan Lpfö 98 (rev 10) är uppbyggd utifrån Vygotskijs tankar, vilket gör att 

hans tankar ligger till grund för utformningen i förskoleverksamheten (Nylund, 2010). 

Vygotskij (1995) anser att om barnet inte får tillgång till sagoberättelser med rekvisita kan det 

innebära att grunden till att utveckla kreativitet och fantasi försvåras. Han menar, när vi till 

exempel börjar skapa något så är det från våra tidigare upplevelser. Hjärnan är mycket 

komplex och genom vår fantasi kan vi utifrån minnen och upplevelser gestalta vår framtid så 

som vi skulle vilja ha den. En människa som får uppleva händelser blir mer erfaren och tar 

lärdom av det som har hänt. Det resulterar till att människan börjar konstruera utifrån vad den 

har fått sett, hört och upplevt. Författaren tar också upp att barn inte har lika mycket fantasi 

som en vuxen och det beror på att deras erfarenhet inte är det samma som hos vuxna. 

Vygotskij (1995) betonar att ”i själva verket är fantasin grunden för varje kreativ aktivitet 

inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska 

skapandet” (1995:13). Han menade att utan upplevelser blir det svårt att utveckla fantasi och 

kreativitet. 

Birgitta, Knutsdotter Olofsson, docent i psykologi, skriver i en artikel, ”Lek på fullaste allvar” 

i Pedagogiska Magasinet (2012, nr 1) att barn behöver ha förmågan till att förvandla material 
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som exempelvis flyttkartong till flygplan i sin fantasi. Hon menar att de barn som inte lekt 

fantasilekar kommer att få det svårare i framtiden eftersom de inte har fått tillfällighet att öva 

på ”social kompetens, minne, fantasi, språk, empati, inlevelse och motorik” (2012:49). Hon 

menar att ”livet blir tråkigt och torftigt, utan lek blir det inga författare, inga konstnärer. Man 

måste ha fantasilekt och byggt upp den inre världen för att kunna skapa” (Knutsdotter 

Olofsson, 2012:49). 

 

4.3.1 Bildskapande 

I detta stycke använder vi oss av olika forskare och deras tänkande kring bildskapande för att 

få en förståelse varför det är så viktigt med just bildskapande för barns berättande. Bilder har 

alltid funnits med som ett sätt och förmedla vidare till andra människor om vad de har fått 

uppleva eller varit med om. Barn utvecklar sitt språk genom att prata kring bilder och sitt 

skapande. 

Enligt Fast (2008) är att teckna och rita något vi hållit på med sedan tjugotusen år före 

Kristus, och människor har under denna långa tid använt en rad olika tekniker, bland annat 

grottmålningar och hällristningar för att kunna berätta om vad de varit med om. Författaren 

framhåller att det är ett primärt behov hos människan att vilja återskapa och berätta det som 

har hänt. Lusten att få uttrycka sig i ord och bilder om händelser de varit med om finns också 

hos de yngre barnen. På samma gång menar Fast (2008) att små barn gör flera kognitiva hopp 

i sitt tänkande. Ett exempel är när barnet börjar förstå att personer inte bara finns, det vill säga 

är fysiskt levande, utan att personer också kan finnas på teckningar som barnet har ritat, som 

till exempel på pedagogen. Barnet ritar oftast sina familjemedlemmar, eller hur deras hus ser 

ut och hur många de är i familjen (2008). 

 Enligt Eva Änggård (2006), lektor på barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid 

Linköpings universitet, framhäver i Barn skapar bilder i förskolan, att det alltid finns någon 

slags berättelse i barns teckningar. När barn ritar så samtalar de med andra som sitter bredvid 

och genom berättelserna så återger de vad de tänker, både om sin egen och andras teckningar. 

Författaren anser att det inte bara är det grundläggande berättandet om teckningen som är 

viktig. Lika viktigt är processen att skapa nya tankar och idéer som blir till nya berättelser 

utifrån de teckningar dem håller på med (2006).  
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Likväl framhäver Margareta Öhman (2003), barnpsykolog, i boken Empati genom lek och 

språk att barn kan få uppdrag att måla något ur sagan efter en sagostund. Det gör att barnen 

får uttrycka sig i sitt skapande om vad det har uppfattat som mest väsentligt i sagan.  Medan 

Wedin (2011) tycker att det viktigt att pedagoger lyssnar på barnets berättelser om deras 

bilder och skriva ner exakt vad barnet berättar då detta kan stödja barnet i sin språkliga 

utveckling. När pedagogen skriver det barn berättar anknyter det till barns 

skriftspråksutveckling, genom att de får se att det bildas bokstäver som leder till ord på ett 

papper (2011). Samtliga författare är eniga om att bildskapande är en viktig del i barns 

uppväxt och att detta kan leda till utveckling i både språk och skrift. 

 

4.3.2 Teater och drama 

I detta avsnitt tar reda på vilka föreställningar forskarna har när det gäller drama och teater 

och hur vi kan arbeta med drama och teater för att stärka barns språkutveckling. Teater 

handlar om en kommunikation bland aktörer och åskådare medan drama handlar om 

deltagarens upplevelser.  

Enligt Öhman (2003) går det att göra teater utifrån muntlig berättande som härstammar från 

historia, sägner, sagor, myter och ämnen som har att göra med det verkliga livet. Barnen som 

får möjlighet till att dramatisera eller spela teater, får också en chans till att hitta en egen väg 

till sitt berättande. Barn som både har och inte har koncentrationssvårigheter kan därmed träna 

på sin kapacitet till att visa känslor, att lyssna och samtidigt öva på det språkliga. Öhman 

anser att det är viktigt att barn får bearbeta sina känslor via drama och teater utifrån de 

upplevelser de har fått från filmer och berättelser (2003).  

I boken Mångfaldens pedagogiska möjligheter: ett sätt att utveckla barns förmåga att förstå 

sin omvärld framhäver Elisabeth Doverborg, förskollärare och adjunkt inom metodik och 

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik (1995), att fantasi har en stor betydelse för 

utvecklingen av rollekar. Författarna menar att barn behöver få lära sig vad fantasi är för att 

kunna hitta på fantasisagor, berättelser och även kunna utföra teater (1995). Detta får oss att 

förstå hur viktigt det är att barn får interaktion med både vuxna och barn. 
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4.4 Läs- och skrivutveckling 

I detta avsnitt kommer vi att framföra vad forskarna anser är viktigt angående barns läs- och 

skrivutveckling.  

I skolverkets läroplan, Lpfö98 (rev10) framgår det att förskolan ska lägga fokus på bland 

annat barns tal- och språkutveckling och stödja dem i deras utveckling. Genom att arbeta 

målmedvetet med tal- och skriftspråket i förskolan, anser vi att barns möjligheter att utvecklas 

till goda läsare stärks.  

Enligt Lindö (2009) möts barns av text och bild överallt i samhället via media bland annat 

genom teve, reklam, dataspel och på skyltar med mera. Lindö menar att om barnen får 

uppleva skriftspråket i tidig ålder så leder det till att läs- och skrivförståelsen ökar. Genom att 

uppmuntra barn till att utrycka sig genom att bland annat rita, förklara och låtsasläsa, 

stimuleras barnen i sin läs- och skrivutveckling (2009). Vikten av pedagogens syn på läs- och 

skrivutveckling är också något som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) framhäver i 

sin bok, att kompetensen hos läraren är avgörande för hur barnet bemöts. Förskolan behöver 

erbjuda barn möjlighet att få utveckla sitt skrivande och läsande utifrån deras intresse och 

förmåga i vardagliga situationer. ”Barns skriftspråkliga utveckling sker ofta genom att de 

skriver och lär av att se andra skriva. De läser genom att återge vad andra läst. Efterhand 

börjar barn situationsläsa och situationsskriva, dvs. de läser skyltar och skriver inköpslistor” 

(2006:76). Vi uppfattar att då barnet ser ordet mjölk på mjölkförpackningen tolkar barn att det 

står mjölk, medan om ordet mjölk står på en inköpslista så kan inte barnet tolka ordets 

innebörd. Att situationsskriva innebär att barn skrivet av ord som dem ser.  

Görel Sterner, doktor inom specialpedagogik och Ingvar Lundberg, professor i psykologi, 

framhäver i sin bok Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan (2010) att hemmiljön 

har stor betydelse för att barn ska få ett intresse för skrivandet. Det gäller att barn är nyfikna 

och vill vara med när vuxna skriver till exempel inköpslistor, brev och vykort. Det är bra om 

föräldrar läser högt vad de har skrivit, så barn kan vara delaktiga i processen. Sterner och 

Lundberg anser att om barn får se vuxna både skriva och läsa bidrar det till att barns intresse 

för läs- och skrivutvecklingen stimuleras. Genom att vuxna visar entusiasm och uppmuntrar 

barn i deras låtsasskrivande bidrar det till att barn vill försöka sig på skriftspråket. I förskolan 

kan pedagoger på ett naturligt sätt involvera och uppmuntra barn att använda skriftspråket. 

Pedagogerna kan göra barn delaktiga då namnlappar skrivs och sätts upp, då pedagogerna 
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skriver informationsbrev till föräldrar eller gör dokumentation över dagens händelser och på 

det viset involvera dem i läs- och skriftspråket. Pedagoger bör erbjuda barn stimulerande 

material i skrivhörnan som till exempel olika slags pennor, papper, kuvert (2010). 

 

4.5 Barns tid för berättande 

I detta avsnitt kommer vi belysa vad forskning säger om vikten av att ge barn tid för att 

uttrycka sina tankar och också hur viktigt det är att lyssna in andra barns perspektiv. 

Då barn får uppleva att deras tankar och åsikter duger som det är, växer dem som individer, 

vilket är ett viktigt led inom förskolan, anser Doverborg och Pramling Samuelsson (1995). 

Författarna anser att ”man måste ha tid att kommunicera med barn, inte minst när man ska 

arbeta med att göra mångfalden synlig, vilket ju är en kommunikativ fråga” (1995:146). Då 

förskolan arbetar med barns berättande, enskilt eller i grupp, kan barn därmed reflektera över 

sina egna och andras tankar och därigenom vidga sitt perspektiv på saker och ting. Vi själva 

har alltid lagt stor vikt vid att ge tid till barns berättande där barn även lär sig att lyssna in vad 

någon berättar. En grund för att barn vill berätta något är att de upplever att andra lyssnar på 

dem. Ett sätt som vi själva använt länge i vårt arbete är att lära barn att säga namnet på den de 

vill prata med, för att tydliggöra att samspelet i deras kommunikation startar och att det är 

dags att lyssna.  

Till stor del handlar barns berättelser om här och nu situationer där de själva är huvudperson i 

berättelsen. Barn belyser ofta vardagliga ting ”… som uttrycker barnens känslor, perspektiv 

på gemensamma upplevelser och önskningar för framtiden”, enligt Thomsen (2013:116). 

Thomsen menar att det är mentalt krävande för barnet att återberätta något, precis som det är 

krävande att berätta om något som kommer att ske i framtiden. När barnet blir äldre kommer 

berättelserna utvecklas till att bli mer fantasirika eller att handla om hur andra kan tänka 

(2013). Våra egna tankar, utifrån Thomsen (2013) är att, pedagogens agerande gentemot barns 

berättande påverkar hur och vad barn berättar. Vår egen upplevelse är att om pedagogen är 

närvarande och lyssnar på ett aktivt sätt så upplever barn att pedagogen är genuint intresserad, 

medan om pedagogen lyssnar men inte visar sitt intresse så resulterar det i att barnet endast 

återger en liten del av vad de ursprungligen tänkte berätta. Förr oss innebär det att pedagogen 

behöver ge tid och engagemang gentemot barn om det ska generera det bästa och mest 

utvecklande resultatet för barn själva.  
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5 Resultat  

I detta avsnitt kommer vi ta upp det våra informanter delgav oss under våra intervjuer. Vi har 

valt att ta med åtta av tio frågor. Den ena frågan var nummer fem som handlar om, hur kan barn 

lära sig att berätta muntligt? Denna fråga kändes inte relevant att ta med, eftersom vi fick 

liknande svar i de andra frågorna. Den andra frågan missade vi och ställa och det var nummer 

nio till Svea, Vilka möjligheter och hinder ser du med att arbeta med storytelling? Vi tog bort 

frågan för att det kan ge ett felaktigt resultat i vår studie. Genom att vi delar in intervjufrågorna 

i avsnittet och numrerar dem blir det lättare överskådligt för läsarna.  

 

5.1 Tillvarata barns muntliga berättande 

På frågan som vi ställde till informanterna angående hur pedagoger på förskolan tar tillvara 

barns muntliga berättande fick vi till svar av samtliga informanter” att barn får berätta själva” 

eller ”Vi lyssnar och uppmuntrar när de berättar”. Beda menar att ” muntligt berättande är ju så 

olika saker”. Hon tar också upp ”Men det finns ju också ett muntligt berättande när de hela 

dagen pratar med oss...” (Beda 2014). Det framhålls av våra informanter att de tycker det är 

viktigt med att tillvara ta barns berättande, vilket helt stämmer överens med vår egen syn för 

att utveckla barns berättande. Vi anser att både berättandets konst och lyssnandet förmåga är 

viktigt för att fungera på ett bättre sätt i samhället.  

Samtliga informanter svarade att de ”skriver ner” det barn berättar. Beda säger att barn” får 

också fortsätta rita och göra bilder till” medan Hulda inriktar sig mer åt ”dokumentation”. 

Svea tar upp att de använder sig av en ”mikrofon” när barn har något att berätta. Hulda talar 

om att de försöker ”berätta historier” eller ”sagor utan böcker”. Beda däremot tar upp att deras 

barn ” har ju börjar skriva, så dom vill ju berätta…”. Vi tolkar våra informanters svar som att 

alla tre förskolor verkar ta till vara barns berättande genom att spela in, dokumentera, skriva, 

rita och göra bilder samt berätta historier. Detta sker när tid och utrymme finns hos 

pedagogerna i verksamheten. 
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5.2 Viktigaste när barn berättar 

När vi ställde frågan om vad informanterna anser är det viktigaste när barn berättar fick vi till 

svar att det är att ”Lyssna” på barnen. Beda tycker det var en svår fråga men väljer att svara 

på den. Här lyfts det fram vikten av att lyssna på barn som berättar. Beda säger: 

 

 ”de e vad de själva tänker åhh funderar över så att dom inte ska ge några rätta svar… få 

reda på vad de verkligen tycker och tänker… och de finns inga rätt eller fel… de dom 

vill ha fram att, … att vi lyssnar på det dom verkligen säger”. (Beda 2014). 

Hulda tar upp att hon tycker det är bra om barn får stå i fokus när det handlar om berättandet 

och att de ”vågar stå inför sina kompisar och berätta”. Hon säger att berätta är en träningssak 

och de barn som inte vågar kan få hålla i en sak och då brukar det vara lättare för barnet att 

berätta något. Vi själva har arbetat med olika metoder för att synliggöra vem som pratar. Våra 

metoder har bestått av att synliggöra på ett tydligt sätt vem som pratar, till exempel hålla i en 

sten medan de talar och därefter skicka den vidare då de pratat klart. En annan beprövad och 

fungerande metod har varit att använda pratglasögon, som består av väldigt stora glasögon 

utan glas, som barnet har på sig medan de talar. För barn blir det tydligt vems tur det är som 

talar, som en slags turordning. 

Svea menar på att det är viktigt för barn att de ”får” berätta och ingen är rätt eller fel. Hon tar 

även upp att det är bra om barn upprepar sina berättelser tills de är själva nöjda med den. En 

annan viktig aspekt är att inte avbryta barnen när de berättar utan hon menar att man ska ta sig 

tiden och lyssna, även att barn lyssnar på varandra. Svea tar upp att det är ”otroligt viktigt för 

barnet och få liksom va i centrum, självkänsla och uttrycka de ord”. Både Svea och Hulda tar 

upp att det är bra för barn och få vara i centrum i sitt berättande, medan Beda tar upp hur 

viktigt det är och lyssna barnen när de berättar. 

 

5.3 Att synliggöra barns berättelser för andra 

När vi frågar om hur informanterna på förskolan synliggör barns berättande, fick vi ett 

återkommande svar att det handlar om att skriva ner vad barnen berättar om deras teckningar. 

Detta gör att barns berättande kommer fram när det ska sättas upp på väggen, som en slags 
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dokumentation. Svea tar upp att ”dokumentation” är också ett sätt att synliggöra barns 

berättande, medan Hulda tar upp att de sätter upp barns berättelser på ”anslagstavlan”, där 

föräldrar kan gå och titta och läsa. Detta innebär att föräldrar blir delaktiga i barns berättande 

genom deras dokumentation. Hulda säger: 

”Dom berättar ju allt dom gör egentligen, vi har ju väldigt mycket berättande i 

överhuvudtaget när dom skriver och läser och eller, eller ritar och så de berättar väldigt 

mycket. Det mesta kommer på pränt” (Hulda 2014). 

Beda är också av samma mening att ” dom oftast skriver till de dom ritar eller ritar till de dom 

berättar” Hon tar även upp att när de gör sagor skriver de tillsammans och drar ut det på 

stencil så att det blir ”saga eller bok” av barnens berättelser. Vi anser att det är viktigt att vara 

en lyssnande pedagog och ta tillvara vad barnen säger och dokumenterar deras tankar. Genom 

att ta tillvara det barn och pedagoger skriver på teckningar entusiasmeras barn till det 

skriftliga språket. Vi menar att böckerna som barn och pedagoger gör och därefter läser 

tillsammans, lockar till att fler vill rita och skriva böcker.  

Beda tar upp en sak som de andra informanterna inte har tagit upp, det är att barn gör 

”berättande med dockor och berättar historier”. Kicki Haneryd kommenterar, ”som teater med 

dem”, vilket leder till att Beda utvecklar sitt svar, kring tänkandet om teater. Beda säger: 

”ja aa, som dockteater gör dom då och många gånger gör dom ju kända. Dom börjar ju 

ofta med kända dockteater som prinsessan på ärten eller bockarna bruse och gör dom. 

Sen ju mer dom håller på så kommer det ju egna historier om det dom hittar då, då blir 

det ofta berättelser av de dom har ritat, att det blev en häst. Det här skall handla om en 

häst säger dom, ibland kan dom bestämma sig för att det ska va … en ko istället” (Beda 

2014). 

När barn hittar på egna historier kring deras teckningar kan det ske förändringar i berättande, 

beroende på var i samtalet de är med övriga barn. Kommer det ett barn som berättar om en 

film de har tittat på, kan figurerna på teckningen förvandlas till en superhjälte i fantasin, fast 

det var mamma och pappa från början. 

Hulda tar upp att barn har ”fått fota det bästa på förskolan och sen har de fått skriva och 

berätta var, vad som varför det är så bra med den saken”. Hon säger även att barnen har börjat 

skriva lite själva men att de inte är så ”jätteskickliga … men det är också en sak när man 
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berättar själva, nu har de börjat lära sig att skriva själva”. Hulda menar att många har kläckt 

”läskoden” på förskolan. 

 

5.4 Pedagoger som arbetar kontinuerligt med barns berättande 

Samtliga informanter menade att de medvetet arbetade med barns berättande eller att de i alla 

fall försöker göra det varje dag. Hulda svarade att detta är något som görs ”nästan varje dag” 

och Svea pratade om att det blir ”några gånger per dag” beroende på hur verksamheten såg ut 

för dagen. Svea tar upp att ”samlingen” är en plats där man kan jobba med berättande genom 

att använda sig av ett material som heter ”stegvis”, bilderna används för att prata känslor. Hon 

säger även att under vilan när de läser en bok har det också ”förändrats hur man läser med 

barnen”. Nu handlar det mer om att kunna få fram ett ”samtal runt boken” och det blir också 

allt oftare som pedagogerna ställer frågor till barnen vad de tror kommer att hända innan de 

vänder blad i boken. 

Beda tycker att” språket e väldigt viktig del” därför samtalar hon med barnen i hög 

utsträckning varje dag. ”Jag tror vi att vi uppmuntrar dom varje dag om att berätta saker för 

oss, inte för att det ska bli en saga av det utan mera att få dom att berätta hela tiden, uttrycka 

sig” (Beda 2014). 

Enligt Beda finns det ”material som man kan använda som ett läromedel för att få barn och 

uttrycka olika känslor…”. Hon använder sig av ett material som heter Stegvis se (bilaga 3). 

Det handlar om att lära sig socialt och emotionellt samspel. Det finns både bilder och figurer 

som kan användas vid konflikter, där barnen får berätta vad som hände och hur de känner sig. 

Det finns även material för de yngre barnen som kan användas när det pratas om känslor och 

det heter ”start”, vilket hjälper de yngsta barnen i det sociala och emotionella samspelet i 

vardagen. Beda säger: 

 ”hjälpmedel för att få barn att uttrycka sig, uttrycka känslor, uttrycka, lära sig att förstå 

hur man reagerar att alla känslor är ok, det finns där dockor, en liten valp och en snigel, 

snigeln är lite blyg och valpen lite framfusig. Och då använder man dom här ofta i … i 

dockteater istället för att prata direkt om barn”( Beda 2014). 

Hulda tar upp att de har arbetat i två veckor med Sara Sheppards  uppslagsbok Viktiga kartor: 

för äventyrare och dagdrömmare som  innehåller ”uppslag om olika saker som händer och 



25 

 

finns på jorden”. I den boken innehåller det allt från ”diamanter, stenar, vulkan utbrott, vilka 

som är de högsta bergen i världen, pirater, skepp som har sjunkit, upptäckresande, så det 

brukar vi läsa om”. Hon menar att barnen på förskolan tycker om att utforska och ta reda på 

hur saker ligger till i det verkliga livet.  

 

5.5 Arbete med barns språk som är vardande eller har begränsat ordförråd  

När vi ställer frågan hur de arbetar med barn som har ett språk som är i vardande eller med 

barn som har ett begränsat ordförråd i sitt berättande, så blev Svea lite fundersam och frågade 

oss vad ordet ”vardande” betyder. Kicki Haneryd förklarade lite mer ingående vad det stod för 

” och det är ett språk som inte är utvecklat än”. Svea svarade att hon trodde det var ”nåt åt det 

hållet men var bäst att fråga”, sedan fortsätter Svea prata angående barns språk. Svea säger: 

”där är det framför allt viktig och vårat bemötande att vi hela tiden pratar med barnet, 

sätter ord på saker, sätter ord på känslor. Hela tiden förbilder liksom i det språkliga, 

verbala. Och uppmuntrar när dom försöker och att man upprepar det som sägs så dom 

får känna att dom också blir lyssnade på och det kommer fram” (Svea 2014). 

Beda svarar att ”då tar vi ju in väldigt mycket teckenkommunikation” hon talar om att det blir 

som ” ett extra språk för alla barn”. Teckenkommunikationen de använder är TAKK, vilket 

står för tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. TAKK är en metod som 

används tillsammans med talat språk. Hulda talar om att de använder sig av att de ”läser både 

vanliga sagor och lite lättare fakta böcker”. Hon menar att i sago- och faktaböcker finns det 

avancerade ord som de brukar fråga barnen om de vet vad det innebär. Hulda säger att barn 

vill veta vad ”till exempel tussilago heter på latin, nu tycker dom att det är spännande med 

dom här orden som kanske inte deras föräldrar kan”, vilket gör att barnens ordförråd växer när 

det handlar om språket. Även så nämner Hulda att de arbetar mycket med 

teckenkommunikation. Hulda uttrycker att ”De yngsta barnen som har inte riktigt språk kan 

mer tecken än de kan prata inne på småbarn. De kan göra sig förstådda på, dom kan säga, jag 

ska hämta mina skor, och jag vill ha ett äpple, och jag vill gå och leka, gräset är grönt, så dom 

kan.” 
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5.6 Betydelsen av muntligt berättande för barns språkutveckling 

När vi ställde frågan om det muntliga berättandet har en stor betydelse för 

barnspråksutveckling, fick vi till svar av Hulda att det är ”ALLT” med bestämd röst. Hon 

menar ”om man inte har något språk är det väldigt svårt att göra sig förstådd också.” Hon 

säger även att ”vissa barn som inte har bra språk är att sjunga saker, för det är lättare för 

dom”. Svea har en annan tanke när det handlar om barns språkutveckling. Svea säger: 

”ehh orden, eh ordförrådet tror jag utvecklas mycket om dom får själva liksom sätta ord 

på, verbalisera. Och uttal, bara att uttala olika ord, meningsbyggnad, hur sätter man 

dom i rätt följd och allt det här är ju också en led i skriv och läsutveckling” (Svea, 

2014). 

Beda ställer frågan ”är det muntligt berättande från vuxna eller muntligt berättande för barn?”. 

Kicki Haneryd hinner bara säga ”ehmm” sedan fortsätter Beda att prata på och säger att ”jag 

som vuxen muntligt berättar för barnen utan bilder, så tror jag dom skapar sig bilder och 

symboler”, vilket gör att barn får uppleva muntliga berättelser som gör att fantasin utvecklas. 

Beda säger: 

”När vi har sagor så läser vi dom på stor smartboard på hela väggen och då kan vi 

verkligen stanna och titta hur ser dom ut, vad tänker hon, hur tycker ni, hur ser han ut, 

varför tror ni att han ser ledsen ut, vart är han på väg, att dom får skapa sig egna 

fantasier i huvet” (Beda 2014). 

Vi tror att det finns mycket och vinna när det används en smartboard på förskolan. Genom att 

barn kan se bilderna hela tiden, samt diskutera kring bilder som visas under gemensamma 

former. 

 

5.7 Storytelling 

Storytelling framhävs på olika sätt, utifrån vilket verksamhet eller syfte det handlar om.  

Förr samlades människor kring lägerelden för att berätta om sina olika upplevelser och dessa 

samlingsstunder har skett sedan urminnes tider. Elden gav värme och skapade en gemytlig 

stämning. I många avseenden består muntligt berättande av självupplevda händelser som 

baseras på kunskaper, sina egna åsikter och åhöraren kan även höra vilka värderingar 
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berättaren har (Heijbal, 2010). Författaren menar att som vuxen fortsätter beteendet att samlas 

kring någons berättelse och att det sker i lunchrum eller på sociala medier. Företag använder 

corperate storytelling för att utveckla företaget, i rekryteringsprocesser, ledarskap eller för att 

föra kunskap vidare. Heijbal (2010) uttrycker att ”Alla kan berätta.” Vilket vi instämmer med. 

Om vi inte berättar så finns man inte, menar Heijbal [Elektronisk]. 

Vi anser att i förskolan samlas vi också för att lyssna på varandra. Detta sker bland annat 

under samlingar, lässtunder, med mera. Här delar barnen med sig av händelserika minnen som 

är fyllda av olika emotionella upplevelser. Våra egna upplevelser och erfarenheter av 

storytelling skiljer sig åt. Kicki Svensson har arbetat med att skriva på barns teckningar, det 

som dem berättar medan Kicki Haneryd har arbetat med att skriva berättelser som blivit som 

barnets bok eller skrivit på dator, där vi gemensamt lagt till bilder som barnet ansett passat till 

deras berättelse. Kicki Haneryd har även använt sig av material i form av bilder, sagokort och 

småfigurer som barnen kan använda som hjälp för att få dem att genomföra sin berättelse med 

hjälp av dessa bilder och figurer.  

Vi frågade våra informanter om de vet vad storytelling är och här fick vi olika svar av våra 

informanter. Svea satt och tänkte lite och kände att hon ”någorlunda visste vad det var”. Beda 

börjar med att säga ”det är lite olika saker beroende på” sedan blir det tyst en kort stund och 

sedan ” nä, säger jag då”. Intervjuaren ställer en följdfråga: ”Om du tänker dig att det beror 

lite grann på eller att det är olika saker, hur tänker du då?”.  Beda svarar ”det är asså sån därnt 

ord som är väldigt inne just nu som många säger, vi jobbar med Storytelling. Vi jobbar med 

det och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är”. Här kan vi se att det finns olika 

tankegångar när det gäller storytelling från våra intervjuer. Enligt Svea kan storytelling göras 

på olika sätt ”… just att man berättar genom olika eller har ett berättande på olika sätt, verbalt, 

kanske bild, skrift, tecken, symboler tror jag, så det finns olika sätt att visa ett berättande på” 

(Svea, 2014). 

Hulda tar upp att de som jobbar i hennes kommun har ingått i ett projekt som biblioteket 

anordnat och att hon själv är läsombud just för hennes förskola. Hon påtalar att de har delats 

in i ”olika grupper” och att hon har fått läsa ”en gul bok”, men har glömt namnet på den. I 

boken står det just om ”och aaa en massa saker” menar hon. Hon tar även upp att de fått ”låna 

bokpaket på biblioteket då som vi fått läsa i barngruppen, så har vi fått vissa frågor”. Hulda 

har fått till uppdrag att tillsammans med barnen utvärdera böckerna som de lånat och skriva 

ner vad som var ”bra eller dåliga och som barnen inte tyckte lika mycket om”. Detta 
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möjliggör att pedagoger får ta del av barns tyckande när det handlar om berättelser och 

böcker. Vi anser att då barngruppen läser dessa bokpaket och diskuterar dem utifrån vad de 

tycker om innehållet så är det storytelling. Ett sätt att utveckla dessa bokpaket till sagotering 

kan ske genom att barn ritar, skriver eller berättar en egen fortsättning utifrån bokens slut, där 

allt antecknas ordagrant utifrån barns berättelse. Genom att arbeta med en fortsättning av 

sagan så kommer barns värderingar och åsikter fram. 

 

5.8 Hur kan pedagoger koppla arbetet med barns berättande till förskolans 

läroplan? 

Svea gav oss svaret ” och det är just liksom mycket av det som jag har pratat om nu att 

utveckla det står ju i läroplanen, så det är ju egentligen en direkt koppling till det som står” 

Hulda säger viskandes ”gud vilken fråga” sedan börjar hon med ”om jag säger som så, 

berättandet, allt går ju in i berättandet i läroplanen.” Alla tre informanter framför vid 

respektive intervjutillfälle att barns berättande genomsyrar hela förskolans läroplan. Beda 

pratar lite mer djupgående angående våra styrdokument och menar att språket är en mycket 

viktig del i barnens liv. Beda säger:  

”Ja det ingår ju barns språkutveckling, och det tycker jag lite som vi pratade om innan 

att de kan utveckla sitt, så dom kan göra sig förstådda. Dom kan också vara delaktiga, 

dom kan uttrycka sina tankar, dom kan påvisa det dom tycker är fel. Dom kan lösa 

konflikter, barns språk är ett av det viktigaste sakerna tycker jag för att klara sig även 

för oss människor när vi är vuxna.(Beda 2014) 

Hulda fortsätter att förklara och framhåller att ”det är ju självständighet, matematik, svenska 

språket, det är ju…. man får ju röra sig, spela teater”. Hon funderar ett tag och säger ”jag 

svarar inte mer på det” men innan vi hinner och tacka för intervjun hör vi hur hon börjar prata 

om att naturvetenskap får man ju också in. Vi har ju målat mycket det är ju estetiskt. ”Nää det 

täcker nog”. Efter våra intervjuer förstår vi nu att språket tillhör en av de viktigaste bitarna i 

skolverkets Läroplan Lpfö98(rev 10), därför att språket genomsyrar allt i barns vardagliga 

verksamhet. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi diskutera våra informanters svar och koppla det till vad forskningen 

säger. Vi kommer att belysa barns ordförråd, muntligt berättande/sagotering, storytelling, 

barns fantasi och olika estetiska uttrycksformer, läs- och skrivutveckling samt barns tid för 

berättande. Vi avlutar avsnittet med en kort sammanfattning. 

En förutsättning för att barn ska kunna känna att de vill dela med sig av sina tankar och idéer 

innebär att de måste få uppleva att pedagoger är genuint intresserade av vad de kommer att 

berätta. Att pedagogen återberättar det barnet berättat gör att barnet upplever att pedagogen 

lyssnat på ett genuint sätt. Enligt Riihelä (2003) var vissa av barnen som var med i projektet 

Barnens sagobroar i Norden tveksamma till att vuxna antecknade ordagrant det barnet 

uttryckte. Barnen ville flera gånger att den vuxne skulle återberätta vad som skrivits innan de 

gick vidare i berättelsen (2003). Svea anser att det ibland är svårt att ge den tiden som barnen 

vill ha då de berättar, bland annat för att det är många barn som vill berätta. Att använda sig 

av någon slags turordning för att prata kan underlätta dessa situationer, vilket vi nämnt 

tidigare. Även Hulda anser att tiden påverkar berättandet, eftersom de måste avsluta det som 

de gör på grund av olika rutinsituationer på förskolan. Detta anser vi på ett sätt innebär att det 

är pedagogerna som styr över barns talutrymme.   

 

6.1 Barns ordförråd 

Barn behöver ett brett ordförråd för att kunna uttrycka sina tankar, känslor och behov. Är 

barnets ordförråd litet så innebär det att barnet får svårigheter med det sociala samspelet. På 

sikt kan det innebära att individen hamnar i något slags utanförskap i samhället, enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). I vår undersökning av tre förskolor så har vi 

förstått att pedagogerna på dessa förskolor har ett medvetet sätt att arbeta för att stärka barns 

ordförråd och på det sättet utveckla deras språkliga förmåga. Vi valde att intervjua 

förskollärare, som senare visade sig ha mellan tjugo och trettio års erfarenhet i förskolan. Vi 

anser att deras mångåriga erfarenhet påverkat deras genomtänkta arbete av att ge barn ett 

utvecklat ordförråd genom att de arbetar med att prata mycket med barnen, lyssna på deras 

berättelser och att läsa böcker med barn. Alla våra tre informanter belyser vikten av att 
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pedagoger ska vara språkliga förebilder för att utveckla barns ordförråd och att vara en 

närvarande lyssnande pedagog. 

Öhman (2003:183) är av samma åsikt som Westerlund (2009) och menar att för att vara en 

lyssnande pedagog kräver det en ökad närvarohet hos pedagogen. Westerlund framhäver att 

ordförrådet utvecklas hela livet, men att det måste användas för att inte falla bort (2009). Vi 

tänker oss då att Öhmans tanke stämmer därmed överens med Westerlunds, eftersom 

pedagogen behöver hjälpa barn att sätta ord på saker de leker med och händelser de utför, så 

att barn verkligen använder de ord som de införskaffat och talar i fullständiga meningar.   

Förskolorna som ingår i undersökningen arbetar med att utveckla barns aktiva lyssnande, där 

barn lyssnar på varandras tankar och berättelser, vilket våra informanter anser är en viktig del 

att arbeta kring. Ett sätt att utveckla det aktiva lyssnandet kan ske genom att erbjuda böcker 

med lite svåra ord eller faktaböcker, vilket Hulda påtalar. Svea anser att det är av vikt att läsa 

mycket med barn, redan från att de är små, för att barn ska få en förståelse i hur sagor är 

uppbyggda. Att dessutom tillsammans med barnen, analysera, diskutera och ställa 

hypotesfrågor utifrån böckernas innehåll gör att barn utvecklar sin språkliga medvetenhet och 

bygger upp sitt ordförråd. Även mikrofonerna som alla tre informanterna nämner lockar barn 

till att vilja prata mer. Det som spelas in kan barn sedan lyssna på via datorn som det förts 

över till. 

 

6.1.1 Stödtecken som hjälp 

Hur kan förskolor arbeta med språksvaga barn? Ett språksvagt barn har svårigheter att 

uttrycka sig och förmedla sina tankar, vilket gör att dess behov kan förbises. Genom att 

använda sig av TAKK metoden får barn som är språksvaga ett hjälpmedel till språket och kan 

kommunicera med andra Därför anser vi att det är ytterligare en anledning till att verkligen 

arbeta med barns ordförråd och språkliga medvetenhet. Vi anser att pedagoger behöver vara 

uppmärksamma på att kunna tolka barns kroppsspråk, då barn saknar det verbala språket. 

Redan 1979 ansåg Söderbergh att ”Gester är det spontana, naturliga och primära uttrycksättet 

för små barn” (1979:24). Ett stöd till att utveckla barns språk är att använda 

teckenkommunikation som både Hulda och Beda uttrycker att de använder i sitt dagliga 

arbete, både i sånger, böcker och i den dagliga kommunikationen. Att arbeta med 

teckenkommunikation som stöd till det verbala talet stämmer helt överens med vad forskning 
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visar på, enligt Westerlund (2009). Hulda anser att hon ser att teckenkommunikationen bidrar 

till att barnets tal påskyndas och Beda menar att det är ett bra komplement till det verbala 

talet. Westerlund är av samma åsikt och menar att ”tecken i väntan på det talande språket 

bidrar till att den kommunikativa förmågan utvecklas snabbare” (2009:69). Man kan 

naturligtvis utifrån den forskning som finns fråga sig varför arbetar inte alla förskolor i 

Sverige med teckenkommunikation om det ger så bra resultat? Själva har vi ingen erfarenhet 

av att arbeta med teckenkommunikation och har därför aldrig praktiserat det. Efter att vi har 

fördjupat oss i ämnet om barns berättande har vi själva fått ett intresse av att lära oss 

teckenkommunikation för att förstärka barns ordförråd.  

 

6.2 Sagotering och muntligt berättande  

Storytelling är, som Beda uttrycker ” det är asså sån därnt ord som är väldigt inne just nu som 

många säger, vi jobbar med storytelling”. Vi som utför denna undersökning trodde själva att 

det var det ordet som förskolor använde när de arbetade med berättelser. Därför valde vi det 

ordet i vår frågeställning. När vi upptäckte Riihelä (2003) och hennes sagoteringsmetod kände 

vi att det var det förskolor använder sig av fast de inte själva kände till ordet. Efter att vi 

kommit i kontakt med sagotering så kände vi att vi skulle använt det ordet istället för 

storytelling i våra intervjufrågor, men då var det för sent att ändra i intervjufrågorna, eftersom 

vi redan hade genomfört Intervjuerna. Sagotering behöver inte vara en saga utan det kan vara 

en berättelse som består av en händelse barnet varit med om eller det kan vara något som 

barnet fritt hittar på. Ordet sagotering kan kanske upplevas förvirrande för någon utifrån att 

någon kan tro att det måste vara en saga, men det ju mer vi själva kommer använda ordet i vår 

egen verksamhet kommer fler och fler pedagoger bli befästa med ordet och innebörden. 

Beda uttrycker ” … muntligt berättande är ju så olika saker, en sak är ju när de berättar sagor, 

den typen av berättande, det försöker vi oftast skriva ner och dom får också fortsätta rita och 

göra bilder till. Men det finns ju också ett muntligt berättande när de hela dagen pratar med 

oss och de försöker vi ta intervjuer och sånna saker att utnyttja”. 

De tre förskolor som ingick i vår undersökning framhäver att de arbetar mycket med barns 

muntliga berättande och skriver ner det som barnen berättar, vilket kan ses som just att arbeta 

med sagotering. För oss känns det viktigt att använda ordet sagotering då ordet markerar vad 

vi ägnar oss åt.  
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Enligt våra informanter så anser de att arbetet kring att stimulera barnens berättande sker 

under hela dagarna.  

Svea berättade att de även låter barnen intervjua varandra, vilket vi tycker låter som ett 

mycket bra arbetssätt. Då tränas barn ytterligare att samspela i kommunikationen. Hulda anser 

att om barnet har en sak i handen så är det lättare för barnet att berätta, vilket även tydliggör 

vem det är som har talutrymmet. Svea säger att ”… ibland så kanske det liksom bara blir 

jättekorta små berättelser bara en mening… ibland så kan det ju vara bara sväva ut i mer och 

mer, och ibland kanske behöver hjälpa dem att avsluta också”.  

En annan viktig fråga vi ställde till våra informanter handlade om hur de kunde koppla 

berättandet till förskolans läroplan. Vi får uppfattningen att de ägnar mycket tid åt spontana 

berättandet, men lägger mera fokus vid vissa tillfällen. Wedin (2011) framhäver att pedagoger 

ska hjälpa barnen att utvecklas språkligt genom att ställa frågor, så att barnen känner lust till 

att vilja berätta. 

 

6.3 Barns fantasi och olika estetiska uttrycksformer 

Vår egen erfarenhet är att små barn uttrycker sig oftast genom att berätta om det som händer 

just nu i deras liv, vilket även syns i deras teckningar. Våra informanter lägger stor vikt vid att 

arbeta kring barns teckningar och stimulerar barnen att uttrycka det som de vill förmedla 

genom bilderna. I många avseenden ritar, och ibland även skriver barn dem som ingår i deras 

familj, vilket även Fast (2008) styrker. Tecknandet skapar samtal mellan barnen då de 

kommenterar och argumenterar för sin och andras teckningar. 

Öhman (2003) menar att när pedagoger lyssnar på samtal mellan barn får vi en medvetenhet 

om barns upplevelser och fantasier. Utifrån våra informanters svar så uppfattar vi det som att 

förskolorna arbetar mycket med att stimulera barnens fantasier på olika sätt, både genom bild, 

text och att låta barnen dramatisera. Bedas arbetar med att låta barnen spela dockteater som ett 

sätt att uttrycka sina upplevelser, där även pedagoger är med och spelar. Hulda framhäver i 

undersökningen att hennes förskola ibland arbetar med barns dataspelande där barnen lär 

varandra hur figurerna i spelet rör sig och agerar och därefter skapar berättelser utifrån det. 

Vad krävs då av pedagoger för att möta barns berättelser utifrån tv- och datorspel? Ska 

pedagoger själva spela dessa för att förstå vad spelet innebär eller räcker det att barnen 
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återberättar? Vi ser det som att det handlar om att stimulera barns fantasi och kreativitet och 

därför behöver inte pedagoger ha kunskap om själva datorspelen. Istället menar vi att 

Vygotskijs (1995) tankar är värdefulla, då han uttrycker att ”Varje behov, strävan eller önskan 

kan ensam eller i förening tjäna som impuls till skapande” (1995:35). Vår tolkning är, utifrån 

Vygotskijs tankar, att förskolläraren måste vara uppmärksam på det barn uttrycker eftersom 

det kommer ligga till grund för barnets fortsatta utveckling.  

Alla tre förskolor använder ett material som heter Stegvis se (bilaga 3), för att benämna och 

konkretisera olika känslor och upplevelser genom tillhörande bildmaterial eller figurer. För de 

yngre barnen på förskolorna finns Start, som ingår i samma serie och är utarbetat utifrån 

Stegvis. Vi har själva använt materialet i barngrupper och anser att det är ett bra sätt att arbeta 

kring olika känslouttryck. Att arbeta med känslor är ett viktigt inslag för att uttrycka vad 

barnen upplever i olika situationer, vilket Öhman (2003) instämmer med genom att använda 

olika estetiska uttrycksformer.   

På de flesta förskolor är barngrupperna stora och det krävs att verksamheten är utformad 

utifrån det. Smartboard är något som kan fånga många barns intresse samtidigt och är en 

interaktiv skrivtavla som riktas mot en vägg, där förskolor kan arbeta med barns berättande 

genom bilder som visas. Beda använder sig av en smartboard och tycker att det är ett bra 

arbetsverktyg där barnen diskuterar och skapar inre bilder i huvet utifrån det som visas på 

väggen. Då hon använder tavlan kan flera barn i gruppen berätta hur de tänker om bilder som 

visas och vad de tror kommer hända på kommande bild. 

 

6.4 Läs- och skrivutveckling 

De informanter vi intervjuade la stor vikt vid att erbjuda barn möjlighet till att själva närma 

sig skriftspråket genom egna berättelser och bilder. Alla våra informanter berättar att de har 

flera barn i sina grupper som har börjat skriva själva och Hulda nämner att de har barn som 

knäckt läskoden genom att de jobbat mycket med berättandet. Vi ser bara fördelar med att 

barn kommit så långt i sin läs- och skrivutveckling redan i förskola men samtidigt ställer vi 

oss frågan om hur dessa barn kommer att bli mottagna då de börjar i förskoleklass. Kan lärare 

i skolan bemöta dessa barn utifrån där de är eller kommer de få stå tillbaka i väntan på att fler 

barn hamnar på samma utvecklingsnivå? 
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Genom att pedagoger skriver det barnen berättar om sin teckning, skapar pedagogen ett 

intresse hos barnet att själv vilja skriva, bild och text barnen förstår därmed att bild och text 

hör ihop. Det viktiga är att pedagoger inte bedömer det barn berättar som något bra eller fint, 

utan istället uppmuntrar dem att berätta, enligt Wedin (2011). Här anser vi att pedagogen har 

en viktig roll i barns läs- och skrivutveckling. Vår upplevelse är att våra informanter har stor 

kunskap i vikten av att arbeta kring barns läs- och skriftspråksutveckling, vilket vi känner som 

en stor glädje. Pedagogers syn på läs- och skrivutveckling är avgörande för vilket 

förhållningssätt pedagoger har till barnet. Pedagoger måste få kontinuerlig fortbildning i detta 

för att hålla sig uppdaterade om den senaste forskningen för att kunna möta barnen på bästa 

sätt, så att de blir rustade på bästa sätt i vårt föränderliga samhälle, vilket även Lindö (2009) 

menar. 

 

6.5 Barns tid för berättande 

Oelrich (2011) framhäver att storytelling, de vill säga det muntliga berättandet, minskar mer 

och mer då teknologin utvecklas. Förr berättade äldre människor historier för de yngre, vilket 

gjorde att barn fick kunskap om hur de kan berätta och lyssna på andra. Nu övergår mer och 

mer tid till att titta och lyssna på tv och media, vilket vi anser minskar tiden för direktkontakt 

mellan människor.  

Ett av de viktigaste svaren vi fick av våra informanter handlar om tid. De tre informanterna 

framhöll vikten av att barn behöver få tid till att prata, utan att bli avbruten. De menar att tiden 

inte alltid räcker till för att lyssna så mycket och så länge som de skulle vilja göra på grund av 

bland annat förskolans rutinsituationer eller andra situationer som uppstår. Vi anser att det är 

viktigt att barn känner förtroende för de vuxna för att de ska känna att de vill berätta sina 

tankar. Detta kräver såklart att pedagogen visar ett genuint intresse för det barnet säger och 

verkligen hänger sig åt barnets berättelse. Vi anser att det är oroväckande att barn upplever att 

vuxna inte har tid med att samtala med dem, vilket Arnér och Tellgren påtalar (2006). Av 

egen erfarenhet från förskolan, upplever vi att tiden inte räcker till för den uppmärksamheten 

vi själva vill ge till barnen när det gäller att lyssna vad de har att berätta.  

Vi ser det även som ett samhällsproblem, när inte tiden finns för att lyssna till det barn 

berättar. Var kan det resultera i till  slut? Hur ska vi då hinna lära barn att lyssna och 

reflektera över varandras tankar, funderingar och åsikter? Vilken påverkan får det på barns 
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läs- och skriftspråksutveckling? Våra informanter menar att de prioriterar att lyssna till 

barnens tankar och berättelser, även fast de skulle vilja lägga ner än mer tid på det. Svea 

nämnde att hon ibland kände att det är viktigt att alla får talutrymme vid samma tillfälle. Hur 

ska pedagoger prioritera? Ska barn få tala till dem känner att de är klara eller ska pedagoger 

erbjuda en kort pratstund för varje barn. Vår tanke blir, när ska vi säga stopp, nu är det nästa 

barns tur att prata? Det är en svår avvägning. Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) 

anser att det är viktigt att barn får uppleva en respekt från omgivning när de framför sina 

åsikter. Våra informanter pratar om att det är ett viktigt arbete att fokusera på i barngruppen, 

för att lära sig att se ur andras perspektiv.  

 

6.8 Översikt av vår studie  

I vår studie betonar både informanterna och forskarna att pedagoger behöver vara språkliga 

förebilder för att barnen ska få ett bredare ordförråd, vilket sker när vi läser böcker för barn. 

Vi kom också fram till att forskarna och informanterna framhåller vikten av att vara en 

närvarande och lyssnande pedagog vad gäller barns muntliga berättande. Vi kan också se att 

informanterna använde sig av stödtecken ”TAKK” till barn med ett vardande språk för att 

kommunicera med dem. 

När vi inledde vår studie var vår uppfattning att barns berättande hade minskat på förskolor. 

Vad som förvånade oss var att det muntliga berättandet hade fått större utrymme i 

verksamheten och att pedagogerna arbetade på ett mer medvetet sätt med det, vilket är mycket 

glädjande.  

Tiden är ibland en bristvara med att sagotera men att de finns många olika sätt att arbeta med 

berättelser. I det stora hela arbetar förskolorna med att använda olika sätt att arbeta kring 

berättande, såsom spela dockteater, intervjua varandra, skriva till teckningar eller göra 

teckningar utifrån sina berättelser, vilket vi också kände till. Det som överraskade oss i vår 

studie var att förskolor arbetar med sagotering, utan att de sätter ord på det, de har inte 

benämnt det med något särskilt ord. Sagotering är ett okänt ord inom förskolan, vilket var ett 

nytt ord även för oss innan vi började med vår undersökning. Vi anser att det är ett begrepp vi 

vill använda oss av i förskolan och sprida det vidare. Vad händer om förskolor arbetar 

dagligen mer konkret med sagotering under en viss avsatt tid på dagen, kanske räcker det med 

cirka femton minuter/tillfälle? För oss är det en intressant tanke att utveckla.  



36 

 

7 Referenser 

 

Arnér, Elisabeth & Tellgren, Britt (2006). Barns syn på vuxna: att komma nära barns 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur 

 

Doverborg, Elisabeth & Pramling Samuelsson, Ingrid (1995). Mångfaldens pedagogiska 

möjligheter: ett sätt att utveckla barns förmåga att förstå sin omvärld. 1.uppl. Stockholm: 

Liber 

 

Edwards, Agneta (2008). Bilderbokens mångfald och möjligheter. 1. utg. Stockholm: Natur & 

Kultur 

 

Fast, Carina (2001). Berätta!: inspiration och teknik. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur 

 

Fast, Carina (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Lindö, Rigmor (2009). Det tidiga språkbadet. 1.uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Knutsdotter, Olofsson, Birgitta. Artikel, Tema: lek på fullaste allvar, Pedagogiska magasinet, 

Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt, Nummer 1, (s. 47-49 februari 

2012) 

 

Oelrich, Inger Lise (2011). En läkande kraft mellan människor. Järna: Storytelling for life 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2006). Lärandets grogrund: perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

  

Riihelä, Monika. (red.) (2003). Barnens sagobroar i Norden = Pohjolan lasten satusitoja = 

Sögubrù á i Nordurlöndum = Barns fortellerbroer i Norden = Barns fortaellingebroer i 

Norden. Helsiki: Stakes  

 

Sandvik, Margareth & Spurkland, Marit (2011). Språkstimulera och dokumentera i den 

flerspråkiga förskolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

  

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98, [Ny, rev. utg.] (2010) Stockholm: 

Skolverket.  

Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442  

hämtad (141115) 

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442


37 

 

Sterner, Görel & Lundberg, Ingvar (2010). Före Bornholmsmodellen: [språklekar i 

förskolan]. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur  

Söderbergh, Ragnhild (1979). Barnets tidiga språkutveckling. 1.uppl. Lund: Liber 

Thomsen, Pia (2013). Det berättande barnet: stimulera förskolebarn att uttrycka sig i ord. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Tuomela, Veli, Artikel: Matstund blir en viktig pratstund, Tidningen Förskolan, nr 1, (s.29 

januari 2014). 
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8 Bilaga 

Här är våra frågeställningar, i bilaga 1 som vi använde oss av under våra intervjuer till vår 

forskning.  Bilaga 2 innehåller informationsbrevet som vi skickade till våra informanter. 

Bilaga 3 återger information om arbetsmaterialet Stegvis. 

 

 

 

Bilaga 1 
 

 

 

                                                 Frågeguide 

1. Hur tar pedagoger på er förskola tillvara barns muntliga berättande? 

2. Vad anser ni pedagoger är det viktigaste när barn berättar? 

3. Hur synliggörs barns berättelser till övriga barn, pedagoger och föräldrar? 

4. Hur ofta arbetar ni pedagoger medvetet med barns berättande i förskolan? 

5. Hur kan barn lära sig att berätta muntligt? 

6. Hur arbetar ni med barn vars språk är vardande eller har ett begränsat ordförråd kring 

berättande? 

7. Vilken betydelse har muntligt berättande för barns språkutveckling? 

8. Vet du vad Storytelling är? 

9. Vilka möjligheter och hinder ser du med att arbeta med Storytelling? 

10. Hur kan du koppla arbetet med barns berättande till förskolans läroplan? 
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Bilaga 2 

 

 

Informationsbrev till informanter 2014-04-08 

 

Vi är två studenter, Kicki Haneryd och Kicki Svensson, som studerar lärarprogram för 

förskola och förskoleklass 210 hp, LGLFY på Linneuniversitet i Växjö. Vi ska skriva vår c-

uppsats ”Storytelling i förskolan - ett sätt att utveckla barns berättande” och informerar här 

våra informanter som deltar i vår undersökning.  

 

Syfte 

Vi vill undersöka hur pedagoger på tre olika förskolor arbetar kring barns berättande, s.k. 

Storytelling. Storytelling bygger på barns tankar där bl.a. kultur, känslor, upplevelser och 

fantasi inkluderas. Vi själva är nyfikna på att utveckla berättande med barnen för att främja 

deras språkutveckling och tänker oss att det kan finnas mycket vinning i att arbeta med det, då 

det väcker barnets intresse för att uttrycka sina tankar, känslor och lyssna in vad andra berättar 

och tänker. Att barnen får ett brett utbud av språklig stimulans ger dem ett större 

självförtroende på sin egen kapacitet i samspel med andra. Genom denna undersökning vill vi 

vinna kunskap om hur förskolor arbetar med barns berättade, i form av Storytelling. 

 

Tillvägagångssätt 

Vi har muntligt kontaktat er förskolechef som har gett oss tillåtelse att vi genomför vår 

undersökning på er förskola och får även ta del av detta dokument. Du som informant 

kommer muntligt, max 30 minuter, att intervjuas av oss två med en diktafon, där en av oss 

intervjuar och den andre sköter diktafonen. Inspelningen kommer därefter att transkriberas, 

vilket innebär att allt som sägs kommer ordagrant att dokumenteras i skrift för att kunna 

användas i vår c-uppsats. Intervjuerna kommer genomföras på respektive förskola i ett 

avgränsat rum. 

Deltagarna i undersökningen är anonyma och går därmed inte att härleda till vem/vilka 

deltagarna är, då vi enbart benämner dem med deras titel och kallar förskolorna för 1, 2 och 3. 

Material till denna undersökning är dessutom konfidentiellt. Alla informanter som ingår i 

undersökningen är med på frivillig basis och på deras egna villkor och kan när som helst 

avsäga sig medverkan till denna undersökning, utan särskild förklaring. Vetenskapsrådet 
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forskningsetiska principer skyddar informanterna, d.v.s. att materialet enbart används till 

denna undersökning och därefter förstörs och raderas. Slutligt material delges alla 

involverade. Du tillfrågas härmed om ditt deltagande. 

Vid frågor eller ändring av medverkan, vänligen kontakta oss. 

kristina.haneryd@hotmail.se  

kicksson68@msn.com 

 

 

Samtyckesblankett 

Jag samtycker härmed till att ingå i undersökningen ”Storytelling i förskolan - ett sätt att 

utveckla barns berättande” genom att låta mig intervjuas. Du kan när du vill avsäga din 

medverkan till undersökningen, genom att kontakta oss via mail eller under själva intervjun. 

Undersökningen råder under vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

 

Namn: …………………………………………………………………………….. 

 

Ort och datum: ……………………........................................................................ 
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Bilaga 3 
 

Stegvis 

Stegvis är ett arbetsmaterial som förskolor använder för att utveckla barns sociala 

kompetenser. Materialet hjälper barn att stärka sin självkänsla, uppmuntrar dem i att öka 

trivseln på förskolan och belyser värdegrundsarbete kring mobbing och våld. 

I materialet ingår frågeställningar, bilder och figurer som används som underlag för 

diskussioner i barngruppen. Figurerna kan användas genom att spela dockteater med där 

pedagogen iscensätter olika scenarier som pedagogen vill belysa för diskussion med barnen. 

Genom materialet kan barn utveckla sin empatiska förmåga, impulskontroll, förmåga för 

problemlösningar och självkontroll under vuxenledda tillfällen. För att pröva barnens olika 

teoretiska tankar kan barngruppen leka rollspel utifrån hur de tänker om olika situationer. 

Även så ingår en CD-skiva med sånger om olika teman som ingår i arbetsmaterialet. 

 

 


