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Sammandrag 
 

Syftet med uppsatsen är att få en grundligare kunskap om berättande. I 

uppsatsen kan man läsa om vad författare anser om berättandets betydelse, 

medias påverkan på fantasin och vilka skyldigheter pedagoger har.  Jag har även 

intervjuat tre pedagoger, från förskolan och skolans yngre år. Pedagogerna har 

givit en förståelse om hur berättande kan användas i praktiken och vilken 

betydelse de anser att berättande har för barnen. Jag har kommit fram till att 

berättande används i alla dess former ute i de verksamheter jag har besökt och 

är uppskattat från både lärare och barn. Jag kom också fram till att berättande 

hjälper barn att utveckla sitt språk, minne och fantasi. Men att viss media, d.v.s. 

dator och television, kan göra fantasin lat och hämma den språkliga 

utvecklingen. 

 

 

Nyckelord: Berättande, språklig utveckling, fantasi, högläsning, lyssnare 

 

Abstract 
 

The purpose of the essay is to get a thorough knowledge about narration. You can read 

about different authors’ opinions about narration, its significance, and the influence 

media has on the imagination and the duties educationists have. I’ve also interviewed 

three different educationists, from both pre-school and the early ages of school. They 

have provided insights about how to use narration in school, and the importance they 

think narration has for the children. The results show that narration is used in many 

forms an appreciated by both teachers and children. I’ve also discovered that narration 

helps children to develop their language skills, their memory and their imagination. But 

some media, like the computer and the television, could make the imagination lazy and 

obstruct the linguistic development.  
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1 Inledning 
 

Uppsatsen handlar om berättandets betydelse för barnen. Tyngden ligger i vad 

barnen lär sig av berättande och vilka sidor det utvecklar hos barnen. Berättande 

är ett ämne som är intressant, speciellt för mig som kommer att arbeta inom för-

skolan. Uppsatsen kommer att behandla skolomsorgen från förskolan upp till år 

3. Med berättande menar jag fritt berättande av sagor och berättelser, vardagsbe-

rättande och högläsning.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Jag valde ämnet berättande eftersom det väckte en nyfikenhet och ett intresse 

hos mig när jag gick en kurs som handlade om berättande. Eftersom mitt intres-

se blev så stort var det ett ypperligt tillfälle att använda det som ämne till mitt 

examensarbete. Själv har jag provat att berätta för en barngrupp, jag memorera-

de en saga (Den tappre lille skräddaren). Jag tyckte att det gick mycket knackigt 

när jag berättade, men barnen trodde att jag hade läst sagan massor med gånger, 

vilket jag förvisso inte hade gjort. Detta visar på att barnen inte bryr sig om att 

man hakar upp sig ibland utan de älskar att man berättar något.  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att jag som pedagog ska få en djupare förståelse för om 

berättande har betydelse för barns inlärning. Syftet är också att se i olika verk-

samheter hur man ser på berättande. 

 

1.2.1 Frågeställningar: 

 

• Vad utvecklar barn/elever genom berättande och högläsning? 

• När används berättande i förskola/skola? 

• Vad anser pedagoger om medias roll för barns/elevers muntliga skapande? 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Lärarens riktlinjer 

 

Läroplan för förskolan (Lpfö-98) anser att förskolan ska stimulera barnen till att 

utveckla sin förmåga att lyssna och berätta, reflektera över sådant de hört och 

sett, även att våga säga sina åsikter och tankar. Arbetslagets uppgift är att ge 

stöd i barnens språkliga utveckling.1

 

Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmen (Lpo-94) skall skolan ge elever en förståelse och inlevelseför-

måga för andra, såväl andra kulturer som sin egna. Skolan har en skyldighet att 

främja alla elevers välbefinnande och utveckling, både den intellektuella och 

sociala utvecklingen. Eleverna skall utveckla en förmåga att kunna förstå andras 

värderingar genom att de lär sig och blir medveten om det svenska kulturarvet.2  

 
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga.3

 

Språket lyfter är ett dokumentationssätt från Skolverket, där man utgår från 

varje elev och ser dens utveckling i språket. Berättande hör till den språkliga 

utvecklingen genom att barnen ska kunna återberätta egna lästa sagor och 

upplästa sagor men de ska också kunna berätta själv och reflektera över det som 

har berättats.4

 

                                                 
1 Lärarförbundet, Lpfö-98, (Solna: Lärarförbundet, 2001) s. 30 ff. 
2 Lärarförbundet, Lpo-94 (Solna: Lärarförbundet, 2001) s. 9 f. 
3 Lpo-94, s. 11 
4 Skolverket, språket lyfter, se bilaga 3 & 4 
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2.2 Pedagogiskt redskap 

 

Egan har en teori om en modell som man kan tillämpa vid planering av lektio-

ner eller temaarbeten. Den heter berättelsemodellen och innebär att man struktu-

rerar upp arbetet eller lektionen som en berättelse, vilket ska ge eleverna ett nytt 

inlärningssätt. Han menar att man drar nytta av sagans kraft genom att skapa en 

konflikt eller en dramatisk stämning som sen kommer att lösas. Enligt Egan går 

modellen att tillämpa i de flesta skolämnen.5 Stegen i modellen är följande: 

 
1. Att finna tyngdpunkten 

2. Att finna binära motsatser 

3. Att organisera innehållet i berättelsens form 

4. Avrundning 

5. Utvärdering6 

 

Med modellen anser Egan att man ska hitta en tyngdpunkt i ämnet man undervi-

sar i, genom att fokusera på vad som är viktigast för barnen och vad som fängs-

lar dem. Därefter letar man efter binära motsatser som finns i ämnet som skapar 

ett känslomässigt engagemang, t.ex. god och ond, rädsla och trygghet. Nästa 

steg är att finna ett innehåll som skapar en bra berättelse, för att skilja de binära 

motsatserna åt. I avrundningen ska man hitta en lösning på de binära motsatser 

som berättelsen grundas på. Avslutningsvis ska man utvärdera vad eleverna lärt 

sig. Eftersom man inte får något konkret bevis på att de lärt sig något tycker 

Egan att man kan återuppta ämnet efter en tid. 

 

Han menar även att det kan vara svårt att tillämpa berättelsemodellen av prak-

tiskt skäl, att läraren inte har tid att planera.7 Det viktigaste är att man som 

lärare planerar sina lektioner så att det stimulerar eleverna till att använda hela 

sin hjärnas kapacitet, för att de ska få en god inlärning. Egan menar att man inte 

bara ska använda redskap som främjar fantasin i de kreativa ämnena, utan också 

använda dem i den övriga undervisningen.8

                                                 
5 Kieran Egan, Berätta som en saga! (Stockholm: Runa, 1995) s. 45 f. 
6 Egan, s. 45 f. 
7 Egan, s. 123 
8 Egan, s. 69 
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2.3 Berättaren 

 

Gustavsson anser att man som berättare måste våga ta steget att berätta och att 

det inte krävs några speciella talanger för att göra det. Genom förberedelser som 

att läsa in sig på sagan, vågar man också använda sin fantasi till att sväva ut i 

sagans land. Han menar att det kanske inte blir som man förväntat sig den första 

gången man berättar, utan det tar ett antal gånger tills man finner sin egen 

berättarstil. Vi är olika och uttrycker oss på olika sätt, en del använder mycket 

kroppsspråk och livliga rörelser medan andra gör många ljud och imiterar djur-

läten eller röster.9  ”Alla kan berätta. Men var och en gör det på sitt eget sätt.”10

 

Enligt Gustavsson gör berättaren och lyssnarna berättelsen tillsammans. Det 

behövs lyssnare för att det ska bli liv i berättelsen, genom att de ger kommente-

rar, visar uttryck och kroppsspråk.11

 
Att berätta och lyssna till berättelser innebär att man är öppen för att låta sig 

överraskas och vidga sitt synfält genom att möta det oväntade och okända. 

Det innebär att lyssna även till det vaga och mångtydiga och tystnaden som 

ger utrymme för reflektion. Sagan och sägnen är återhållen i miljö- och 

personteckningen och lämnar utrymme för lyssnarens fantasi och 

inlevelseförmåga, drömmar och förhoppningar.12

 

Gustavsson förklarar att de sagor han lyssnade på som ung lever med honom 

och har betytt mycket för honom i sitt eget berättande. När han lyssnade blev 

han ett med sagans värld vilket han idag försöker föra vidare när han själv 

berättar. Han använder fantasin för att tillverka en berättelse och han har en lust 

att hitta på. Han tar till sig lyssnarnas reaktioner som i sin tur också styr berät-

tandet.13

 

                                                 
9 Per Gustavsson, Se ”fru Skräck” i ögonen, ur Sagor & symboler (Stockholm: Sveriges utbildningsradio, 1992) 

s. 90 f. 
10 Gustavsson, s. 97 
11 Gustavsson, s. 87 
12 Gustavsson, s. 97 
13 Gustavsson, s. 84 
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2.4 Lyssnaren 

 

Crafoord framhåller att vi alla bär på en historia, en berättelse som började 

redan i våra mödrars kropp. Man berättar och förmedlar en berättelse även när 

man inte kan prata, genom att uttrycka sig med kroppen.14 Crafoord anser också 

att berättande är när man lyssnar på personer i sin omgivning. Crafoord menar 

att det kan se ut som att den berättande individen är den aktiva och att den som 

lyssnar är passiv, men enligt honom är båda lika aktiva.15 Han beskriver 

lyssnandet i sju olika nivåer. Nivåerna är: 

 
1. Lyssnandet på den framsagda texten. 

2. Empatiskt lyssnande till den talandes känsloackompanjemang till sitt 

språk. 

3. Lyssnandet på den förskjutna och förtätade undertexten. 

4. Lyssnandet på tilltalet. 

5. Lyssnandet till det motsägelsefulla. 

6. Lyssnandet till de egna känslorna som väcks under samtalets gång. 

7. Det omedvetna lyssnandet – flödena.16 

 

Nivåerna handlar om sitt eget lyssnande. Som individ lyssnar man på berätta-

rens uttryck, vad hon/han säger och även det underförstådda som berättaren 

menar. Man lyssnar även till sina egna upplever och känslor när man hör berät-

telsen. Med de sju nivåerna menar han att man lyssnar på olika sätt beroende av 

vem som berättar, men vissa nivåer flyter ihop med varandra. Vid lyssnandet 

använder man alla sina sinnen, men framförallt hörsel och syn. Genom att man 

kan använda sina sinnesintryck för att granska vad som egentligen berättats, kan 

man också analysera trovärdigheten.17

 

                                                 
14Clarence Crafoord, Människan är en berättelse (Köping: Natur och Kultur, 1994) s. 21 f. 
15 Crafoord, s. 58 
16 Crafoord, s. 59 
17 Crafoord, s. 59 f. 
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2.5 Berättelsen och berättandets betydelse för individen 

 

Bettelheim anser att en berättelse kan hjälpa barn att finna sitt eget jag, men att 

den måste kunna intressera deras fantasi. Genom att de hör sagor och berättelser 

som når dem känslomässigt kan de reda ut de egna känslor som de går och bär 

på.18 Bettelheim påpekar att sagan har en stor betydelse för människans jag, det 

förmedvetna, medvetna och omedvetna. Han skriver: ”Enligt psykoanalysens 

modell av vår personlighet har sagorna viktiga budskap att ge det medvetna, det 

förmedvetna och det omedvetna, oberoende av på vilken nivå vart och ett av 

dem befinner sig.”19 Bettelheim anser att folksagan är den berättelse som ligger 

närmast barnen, både psykiskt och emotionellt. Det är med hjälp av folksagan 

som barnen kan reda ut sina känslor, de reder ut sina egna problem.20 Han skri-

ver att folksagans budskap är att livet är hårt och man möter motgångar men 

bara man biter ihop och tar itu med problemen så kommer man att lösa dem och 

sen stå som segrare.21 Han menar även att alla barn kan ta till sig sagorna i sitt 

medvetna för att bearbeta saker som ligger i deras omedvetna, som t.ex. syskon-

rivalitet, besvikelser och oidipusbekymmer.22 Bettelheim anser att vi inte kan 

säga när en viss saga passar bäst för barnen eftersom de är olika och kan vara på 

olika nivåer i sin utveckling. Han menar att det är barnen själva som måste välja 

när de är redo för en saga, de tar till sig sagorna vid olika tillfällen i sin barn-

dom.23

 

Wik-Thorsell anser att när vi samtalar, berättar för och lyssnar på barnen så 

utvecklas deras ordförråd, de blir också säkrare på att uttrycka sig. Hon menar 

också att ett barn med svagt ordförråd får ett handikapp när de börjar skolan. 

Handikappet visas genom att barnen känner sig utanför, inte blir förstådda och 

inte hänger med i undervisningen.24 Wik-Thorsell menar att med berättarstunder 

                                                 
18 Bruno Bettelheim, Sagans förtrollade värld (Stockholm: Norstedts, 1976) s. 10 f. 
19 Bettelheim, s. 12 
20 Bettelheim, s. 12 
21 Bettelheim, s. 14 
22 Bettelheim, s. 13 
23 Bettelheim, s. 25 
24 Anna Lena Wik-Thorsell, Berätta för barn (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1974) s. 11 
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så får man en närhet och man kan även berätta i mörker, för att få en trevlig 

stund tillsammans.25  

 

Ärnström och Hagberg anser att muntligt berättande ger barn ett större ordförråd 

och ordförståelse som de sedan kan laborera med. De får också en känsla för de 

ord som de lär sig. Barnen behöver det för att sedan kunna ta till sig en text, för 

att fantasin ska kunna uppfatta orden och skapa en känsla för texten. Barnen 

kommer inte att tycka att det är roligt att läsa om inte orden har någon betydelse 

för dem.26 Ärnström och Hagberg anser att berättande är en bra teknik för att 

skapa gemenskap och koncentration i en grupp. De påtalar att den mysiga och 

härliga känslan som gruppen får vid berättarstunden även kan hålla i sig vid 

andra aktiviteter. Vidare skriver Ärnström och Hagberg att barn som är aktiva 

kan få en chans att fängslas av berättelsen och uppleva sin fantasi på insidan 

istället för att den ska uttryckas fysiskt. Barn tränas i att lära sig en psykisk 

upplevelse.27

 

Vygotskij anser att om man har fantasi kan man förstå andra på ett emotionellt 

plan. Han förespråkar att om vi kan förstå andras erfarenheter eller känslor kan 

vi också föreställa oss den andres situation, alltså känna empati.28 Vygotskij 

menar att det är den kreativa förmågan som gör att vi kan tänka oss vår framtid. 

Det som ligger till grunden för vår kreativa förmåga är fantasin. Genom fantasin 

har vi kunnat framställa allt som finns i dagen samhälle, det vill säga allt som är 

tillverkat av människor.29 Vi använder alltid upplevelser och material från 

verkligheten för att utveckla vår fantasi. Därför menar Vygotskij att vuxna har 

en rikare fantasi än vad barn har, eftersom vuxna har mer erfarenhet av livet.30 

Han menar att barnen har en mer begränsad fantasi men att de kan berätta mer 

fritt eftersom de tror på fantasin och inte har några begränsningar från omvärl-

den (detta hindrar vuxnas fantasi), det gör inget att fantasin inte stämmer med 

verkligheten.31 Vygotskij tycker att det är viktigt att man ger barn upplevelser 

                                                 
25 Wik-Thorsell, s. 11 
26 Ulf Ärnström & Peter Hagberg, Berättarboken (Göteborg: Kulturkemi, 1995) s. 73 
27 Ärnström & Hagberg, s. 72 
28 Lev S Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen (Göteborg: Daidalos, 1995) s. 24 f. 
29 Vygotskij, s. 13 
30 Vygotskij, s. 19 
31 Vygotskij, s. 41 

 10



tidigt, att de får se, höra och känna så mycket som möjligt. Ju mer barnen vet 

om sin verklighet desto mer kommer de att kunna utveckla sin fantasi.32

 

Dahlin, Ingelman och Dahlin anser att berättande är ett själsligt behov som bar-

nen har, det når dem på det existentiella planet. I en berättarstund kommer man 

varandra nära och det finns en spänning i luften, det finns mycket tankar och 

känslor.33

 

Gustavsson anser att man stimulerar fantasin och att man väcker känslor genom 

berättande. Det är en gemenskap och en rolig stund tillsammans, att man upple-

ver känslor tillsammans.34 Han säger: ”Att berätta är just att dela med sig.”35 

Gustavsson anser att man genom berättande kommer nära varandra på både ett 

fysiskt och psykiskt plan. Att man färdas till en värld, sagovärlden, för att sedan 

återvända till den verkliga världen.36 Genom berättelser som handlar om 

närområdet kan man få en gemenskap. Det finns sagor med olika syften, i vissa 

sagor lär man om sin kultur och i andra om livet förr.37

 

Svensson ger förslag på berättelselekar som har olika funktioner. Med dessa 

lekar kommer barnen nära och har ögonkontakt. Hon säger även att barn lär sig 

berättelsestrukturen, alltså inledning, händelse och avslutning, genom att de be-

rättar till bilder.38 Svensson menar att högläsning stimulerar fantasin, lär barnet 

hur en berättelse byggs upp, lär barnet skilja mellan fantasi och verklighet, 

utökar ordförrådet, ger barnet ett motiv till att lära sig läsa, överför traditioner, 

förmedlar kulturarv och är tankemässigt utvecklande.39

 

                                                 
32 Vygotskij, s. 20 
33 Bo Dahlin m.fl., Besjälat lärande; skisser till en fördjupad pedagogik (Lund: Studentlitteratur, 2002) s. 107 f. 
34 Gustavsson, s. 80 
35 Gustavsson, s. 80 
36 Gustavsson, s. 87 
37 Gustavsson, s. 96 
38 Ann-Katrin Svensson, Språkglädje (Lund: Studentlitteratur, 1995) s. 108 
39 Svensson, s. 35 

 11



2.6 Tv:ns, videons och datorns påverkan på berättande 
 
Wik-Thorsell menar att sagoberättandet är den äldsta tradition och något som 

alla tillämpade förr. I början handlade sagorna om gudar, krig, släkten och säg-

ner. Senare kom fabler som handlade om spöken, älvor och spännande berättel-

ser. I dag har man tappat mycket av detta på grund av tillgång av tv, video, 

radio, tidningar och böcker. Hon anser att media har gjort mycket för dagens 

barn, fått dem att se den stora världen. Men media har också medfört att vi har 

mindre tid för varandra och att den nära kontakten försvinner.40   
 
Gustavsson menar att vi lever i en skriftkultur vilket har gjort att berättande har 

blivit en förlegad aktivitet. Han menar att vi använder oss av skriftspråket för 

alla våra dagliga sysslor, t.ex. handelsnota, mötesprotokoll. Vi tränar alltså inte 

vårt minne och våra berättarfärdigheter. Det gör att vi har svårt att spontant 

berätta för vi är så låsta på vad som står i boken vi läst.41 Gustavsson skriver: 

”Berättandets konst innebär att komma underfund med att det inte gäller att 

memorera en text innantill och återge den ordagrant, utan att göra berättelsen till 

sin egen, krypa inunder det skrivna ordet och omgestalta den utifrån sin egen 

personlighet och sin egen uttrycksförmåga. Att berätta blir på så sätt att också 

ge av sig själv.”42

 
Dahlin m.fl. anser att mycket av det mediala skapar en lathet hos barn, deras 

fantasi blir lat. De menar att för mycket tv-tittande och dataspelande gör att 

fantasin blir avtrubbad och barnen blir handlingsförlamade. De kan inte gå ut i 

skogen och hitta på en aktivitet, det var något som barnen förr kunde göra. De 

menar också att det finns en tomhet efter att man tittat på tv, vilket inte är 

samma efter att man gjort något kreativt.43 Dahlin m.fl. menar att gemensam 

läsning ger energi åt barnen, att det väcker deras intresse både på ett emotionellt 

och psykiskt plan. Genom att eleverna får något som väcker ett intresse blir det 

ett engagemang som är viktigt vid temaarbeten eller en introduktion på 

lektionerna.44

                                                 
40 Wik-Thorsell, s. 9 f. 
41 Gustavsson, s. 88 f. 
42 Gustavsson, s. 89 
43 Dahlin m.fl., s. 114 
44 Dahlin m.fl., s. 112 
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3 Metod 
 

Jag har valt att intervjua pedagoger på förskolor och skolor som använder sig av 

berättande och se deras uppfattning kring mina frågeställningar. Jag gjorde inget 

slumpmässigt val utan valde först två personer som jag träffat på min praktik, 

personer som jag vet använder berättande i viss mån. Jag fick även ett tips av en 

vän som hade praktik och kände en förskolelärare som var intresserad av berät-

tande. Jag använde mig av olika frågor beroende på om intervjun var i skolan 

eller förskolan. Anledningen till att jag använde olika frågor var att jag ville 

rikta mina frågor till elever när jag intervjuade läraren. Jag gav ut mina intervju-

frågor i förväg till pedagogerna eftersom de då skulle kunna förbereda sig. På 

detta sätt tror jag att pedagogerna skulle ge mig mer utförliga svar. Jag kommer 

att använda mig av båda begreppen barn och elever, men kommer främsta att 

syfta på skolan när jag skriver elever. 

 

Jag intervjuade en förskolelärare i en ort i Mellansverige, jag kallar henne Stina. 

Stina har varit verksam i över 20 år. Vi satt i ett rum inne på förskolan. Jag an-

vände mig av en bandspelare för att dokumentera vårt samtal. Vi satt mitt emot 

varandra med bandspelaren mellan oss. Det var inga barn på förskolan när jag 

gjorde intervjun, men vi blev avbrutna en gång (av en annan pedagog) då jag 

stängde av bandspelaren. Hon berättade även lite efter att jag hade stängt av 

bandspelaren som jag tar med i mitt resultat. Det handlar om hennes övning att 

se inre bilder. Mina intervjufrågor45 hade Stina fått tidigare så att hon var förbe-

redd. Jag använder mig även av en observation som jag gjorde när jag var på 

praktik hos Stina, för att förklara hennes berättarteknik. 

 

Den andra intervjun ägde rum på en skola i en ort i Mellansverige med en lärare 

för de yngre åren, jag kallar henne för Lena. Lena har arbetat som lärare i 30 år. 

Vi satt i ett rum för oss själva med en bandspelare emellan oss; vi blev dock av-

brutna en gång då bandspelaren stängdes av. Men vi kom snart på spåret igen. 

                                                 
45 Bilaga 1 
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Intervjufrågorna46 hade Lena fått innan så hon var förberedd, det gjorde att 

samtalet flöt på mycket bra. Lena visade mig några papper som lärarna på 

skolan använder sig av för att utvärdera eleverna och se deras utveckling. De 

använder sig utav Språket lyfter som skolverket har, vilket jag kommer att ta 

med i mitt resultat. 

 

Den tredje intervjun ägde rum på en skola i en stad i Mellansverige med en för-

skolelärare som arbetade i förskoleklass, jag kallar henne Viktoria. Hon har 

arbetat i 27 år som förskolelärare. Vi satt i ett enskilt rum med bandspelaren 

mellan oss. Jag hade skickat intervjufrågorna47 innan mötet så Viktoria var 

förberedd. Intervjun flöt på mycket bra och jag fick svar på alla mina frågor. 

 

Det jag fick ut av mina intervjuer har jag sammanställt genom att lyssna flera 

gånger på de inspelade intervjuerna och skrivit ner vad intervjupersonerna sagt. 

Jag har försökt att hitta gemensamma rubriker för de sammanställda intervju-

erna. Detta för att man skall kunna se en helhet av alla mina intervjuer, under en 

och samma rubrik. Under vissa rubriker har jag inte fått någon synpunkt från 

alla intervjupersoner och det har tillkommit rubriker som jag inte hade fått från 

min första intervjuperson. 

                                                 
46 Bilaga 2 
47 Bilaga 1 
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4 Resultat 
 

4.1 Vad berättar man? 

 

Förskoleläraren Stina berättade att hon vanligtvis använder en burk, där hon 

plockar upp några saker som hon sedan involverar i sin berättelse. Berättelserna 

som hon berättar är egna påhittade sagor, de kommer medan hon sitter med 

barngruppen. Hon blir stimulerad av barnens engagemang och när de tycker att 

det är roligt och spännande. Hon menar också att när hon berättar en saga eller 

en berättelse så vet hon vad barnen tycker om att lyssna på, men hon formar inte 

berättelsen efter barnen som sitter framför henne för stunden. Hon menar att det 

är en liten egotripp som hon gör men att hon inte mött något barn som har 

tycket att det är tråkigt med berättande. Hon beskriver att de även använder sig 

av kasperdockor för att berätta och flanellograf där de sätter upp bilder som 

visar sagans förlopp. 

 

Stina berättade också att hon brukar samla en grupp barn som ska lägga sig på 

madrasser och blunda, sedan berättar hon vad de ska se, t.ex. ett hav, solen som 

skiner, en båt som kommer. Efter att hon sagt några saker och de har legat en 

stund frågar hon om de såg havet och båten, en del barn säger nej men de flesta 

är med på noterna. Hon brukar också fråga vilken färg deras båt hade och då 

märker barnen att deras båtar kanske hade olika färger. 

 

Lena tycker att berättande är en stor och viktig del i skolan. Enligt Lena finns 

många fördelar med att ha berättande i skolan. En av fördelarna är att man kan 

ta upp känsliga ämnen som t.ex. sorg. När hon vill skapa en diskussion där ele-

verna skall ta ställning och ha åsikter använder hon sig av berättande. Elevernas 

minne och förmåga att se sammanhang tränas också genom berättande, när de 

får återberätta. Lena kan inte se en enda nackdel med användandet av berättan-

de. Hon tycker inte att berättande tar för mycket tid av lektionerna och plane-

ringen eftersom det genererar så mycket för eleverna. Hon anser att det måste 

vara kvalité i det man berättar så att man inte berättar alldeles för mycket och 
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för länge. Man måste vara medveten om att andra ska orka lyssna på det man 

säger. Eleverna tränas i att berätta på ett sådant sätt att andra orkar lyssna, t.ex. 

att hålla sig till en sak och att det inte ska ta allt för lång tid. På lektionspass 

berättar eleverna även om saker de varit med om, saker de kan relatera till och 

något de har skrivit om. De återberättar och pratar om böcker de läst i skolan 

och i hemmet. 

 

Den andra förskoleläraren Viktoria, använder berättande dagligen. Varje 

morgon börjar läraren med att en läsa dikt som barnen får reflektera över och 

kommentera. Sedan på samlingen får varje barn berätta utefter en ställd fråga, 

t.ex. Vad åt du till frukost i morse?. Barnen ska då svara med en hel mening. 

Vid fruktstunden, en samling då barnen äter frukt, läser lärarna en kapitelbok 

för barnen. Även spontant berättande förekommer vid den fria leken. Förskole-

klassen använder sig av elevsamtal, där en dialog förs mellan elev och lärare. 

Vid första elevsamtalet förbereder hon eleven på att den ska hålla i sitt utveck-

lingssamtal och berätta om sin situation i förskoleklassen. Det blir därmed en 

typ av dialog även där. Klassen har en berättarstol där en elev sitter vid utvalda 

tillfällen i en vecka och får då berätta för klassen om något hur mycket den vill. 

När eleven sagt sitt får de andra eleverna bara ställa frågor till eleven i berättar-

stolen. De andra får inte säga vad de själva gjort eftersom fokus skall ligga på 

berättareleven. De har en visningsdag där eleverna får ta med sig något som de 

vill visa upp för sina vänner. Ibland får de ta med sig vad de vill men detta vari-

eras med att pedagogerna bestämmer vad de får ta med sig, t.ex. sin favoritbok. 

 

Genom att Viktoria använder sig av berättande med inlevelse blir eleverna mer 

intresserade än när hon bara läser en text rakt av. Skolan har en omröstning för 

Jordens barn-pris då Viktoria berättar om de nominerade, hon memorerar texten 

om de nominerade för att sen berätta med inlevelse. Barnen får inte rösta förrän 

i årskurs ett, men de får höra vilka som är nominerade. Först berättar Viktoria 

med lätta ord och inlevelse, sedan kommer det elever från år 5 som berättar om 

de nominerade igen. Viktoria anser att barnen då har lättare att ta till sig vad det 

handlar om när hon har berättat först.  
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4.2 Berättandets betydelse 

 

Stina anser att barnen stimulerar sin fantasi genom hennes berättande, att de lär 

sig att se inre bilder och att det stimulerar språket. Hon menar också att barnen 

blir stimulerade till att berätta själva. Stina menar att dagens barn får så mycket 

serverat genom tv, video och dator, vilket gör att berättande har en enormt 

viktig roll i vårt samhälle. Hon anser att barnen tränar på att se inre bilder och 

utveckla sin fantasi genom berättande. Även att de bearbetar det de sett och hört 

efteråt i leken.  

 

Lena menar att berättande har jättestor betydelse för elevernas utveckling så 

som språklig utveckling, att man får ord till kommunikation, fantasin, empatisk 

förmåga, rätt och fel, eget tänkande och kritiskt tänkande. Eleverna utvecklar 

språket och minnet genom sitt eget berättande. Elevernas berättande gynnar 

deras skrivutveckling, läsinlärning och stärker deras självuppfattning. Enligt 

Lena är detta viktiga saker som eleverna utvecklar, speciellt deras självuppfatt-

ning eftersom det är grunden till att de ska kunna ha en egen åsikt och stå för 

den.  

 

Lena säger att genom forskning har man kommit fram till att i hem där föräldrar 

inte pratar mycket med sina barn så får barnen ett torftigt språk; dessutom så 

läser man väldigt lite böcker i dessa hem vilket gör att man inte får in en tidig 

läsförståelse. Lena menar att det blir ett dubbelt handikapp för barnen. 

 

Viktoria anser att berättande har jätteviktig betydelse för den språkliga utveck-

lingen och tränar barnen i kommunikation, att lyssna och skapar ett intresse för 

böcker. Viktoria tror att det ökar barnens ordförståelse, ordförråd och att de får 

ett rikare språk. Barnen lär sig att hålla den röda tråden så att människor runt 

omkring dem kan följa med i berättelsen som de berättar. De lär sig att våga 

prata inför andra vilket leder till en bättre självkänsla och ett bättre självförtro-

ende. Viktoria menar också att berättande och högläsning är ett tillfälle till 

kontakt och kärlek; hon tycker att det är synd att inte fler föräldrar tar den tiden 

på kvällen istället för en videofilm eller något färdigt material. Hon menar att 
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barn älskar när man berättar. Hon berättar om när hon hade vila på fritids så 

ville barnen hemskt gärna höra berättelser om när hon var liten, ibland var hon 

tvungen att berätta från fantasin eftersom det inte fanns något hon kunde berätta 

om. 

 

4.3 Hur ofta används berättande? 

 

Vanligtvis använder sig Stina av berättande minst två gånger i veckan. Hon 

menar att det är viktigt att hon känner för att berätta för att det ska fungera. 

Periodvis blir det inget medan andra perioder bli det väldigt ofta, det beror på 

vad Stina känner för. När hon berättar kan det vara både fantasi, barndoms-

upplevelser och saker som hände igår. När hon använder sig utav fantasin är det 

oftast vid vilan efter maten eller samlingar på eftermiddagen, det är mest när 

barnen är lite trötta. Annars blir det verklighetsanknutna berättelser, som berät-

tas vid matbordet. 

 

Lena säger att eleverna berättar i trygghetsgrupperna, som de har fyra av fem 

dagar i veckan, där det går ut på att eleverna får göra sin röst hörd. I trygghets-

grupperna är det ca tio elever och en lärare (alltid samma lärare till samma 

elever). De börjar dagen med trygghetsgrupp för att alla elever ska känna sig 

sedda, hörda och uppmärksammade, men i trygghetsgrupperna finns det vissa 

spelregler, bl.a. att man pratar bara en i taget och inte avbryter andra. Nästa steg 

är storsamling då det är alla elever (fyra trygghetsgrupper), så när eleverna är 

säkra nog kan de ställa en fråga eller berätta något inför alla eleverna på gården. 

Dessutom får eleverna berätta på lektionspassen, då de använder sitt språk för 

att förklara hur de löst en uppgift.  

 

Enligt Viktoria berättar barnen varje dag. Berättarstolen får man sitta i två eller 

tre gånger på ett år. Visningsdagarna då eleverna får ta med sig något har de en 

gång i månaden. 
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4.4 När används berättande? 

 

På förskolan får barnen berätta när de vill, men speciellt vid maten och sam-

lingar. Stina påpekar dock att vid samlingen kan man inte låta barnen prata hur 

länge som helst eftersom de andra barnen inte orkar lyssna. Men det finns 

många barn som kommer under den fria leken för att berätta, det kan handla om 

något de själva upplevt eller en ren fantasiberättelse. Stina tror att det beror på 

barnen eftersom de är olika och en del har bättre fantasi än andra. Hennes upp-

fattning är att barn tycker om att berätta. 

 

Lena använder högläsning där lärare och elever pratar kring boken och får re-

flektera över vad som hänt, vad som kommer att hända; dessutom pratar de om 

bokens titel och författare. De har olika sorters högläsning i trygghetsgrupperna, 

där det är åldersheterogent, och andra tillfällen då det är åldershomogent. Hög-

läsningen har olika syften, så som upplevelsen, minnes-träning, värde-

ringsövningar, framföra ett budskap eller skapa en diskussion. Det är viktigt att 

ge eleverna sagoskatten, och i sagan finns det mycket etik och moral. Lena 

använder sig av sagans värld för att bearbeta sorgliga eller känslomässigt svåra 

situationer. Olyckor som drabbat en elev kan vara svårt att prata om, sagorna 

kan då användas för att bearbeta en förlust eller en hemsk upplevelse. Det finns 

enligt henne inte någon gräns för vad man kan använda berättande till. 

 

Viktoria använder sig av berättande för inlärningssyften, för att förmedla kun-

skap och för att få barnen att gör egna reflektioner.  

 

4.5 Berättande i andra ämnen än svenska 

 

Lena berättar att de använder berättande i matematik, historia, musik, bild mm. 

Berättande kommer in för att man ska få ett sammanhang i ämnet, inte bara det 

man gör konkret på lektionerna utan även att förstå hur det fungerar i arbetslivet 

och hur det har fungerat tidigare i samhället. Berättandet används för att elever-

na ska förstå syftet med att lära sig ämnet i fråga, och vidga ämnesbegreppet. 
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Lena berättade att de använder sig utav berättelser i matematiken för att 

eleverna ska förstå hur något har kommit till, t.ex. siffrorna. Lena berättar också 

om kända matematiker. De lär sig att se ett sammanhang i samhällets utveck-

ling. Genom berättelsen så ger man eleverna ett perspektiv och att de får se en 

utveckling. Eleverna får en förståelse för vad matematiska begrepp står för och 

även en vidare inblick i vad matematik handlar om; det är inte bara det meka-

niska (Vad är 2 + 1?) utan också vad siffran står för (att siffran 3 betyder att det 

är tre saker) som är viktigt i matematik. Dessutom kan man berätta en berättelse 

eller saga och sedan leta problem som man kan lösa, att man finner matematiska 

begrepp i sagan. 

 

Viktoria använder berättande vid samlingen, ute i skogen, och i samband med 

drama, matte (begreppsbildning ur boken katten, musen, tiotusen), språklek, 

gympan, massage 1gång/vecka, temaveckor. I samlingen får de berätta fritt, de 

använder sig utav sagokort på språkleken, sedan har de en visningsdag där 

eleverna får ta med sig något som de vill visa upp och berätta kring. På lekstun-

den finns det utrymme för barnen att berätta och vid matbordet kommer mycket 

av vardagsberättandet, alltså vad man gjorde igår, vad man ska göra osv. 

Viktoria menar att det går att få in berättande i så otroligt mycket och när hon 

fick tänka efter så använde hon mer berättande än vad hon först trott. 

 

4.6 Spår av berättande som syns hos barnen/eleverna 

 

Stina har inte sett några spår av sitt berättande, mer än att när barnen leker 

fröken så sitter de och berättar sagor eller berättelser. 

 

Lena har sett spår av sitt berättande hos eleverna genom att de har en språklig 

medvetenhet och förstår hur en saga är uppbyggd med en början, ett mitt och ett 

slut. När eleverna skapar egna berättelser klarar en del att få en röd tråd och 

hålla den. Lena märker att när eleverna blir äldre och lär sig att skriva håller de 

en röd tråd genom sin saga. Lena har uppmärksammat att eleverna härmar 

henne när hon har berättat eller haft en lektion. Eleverna leker gärna skola och 
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dramatiserar och härmar det de hört och sett. Hon tror att eleverna tar till sig 

lärarnas berättande i sitt eget skrivande och berättande. Samt att elevernas 

fantasi växer. 

 

Allt som Lena gör i undervisningen grundar sig i strävansmålen, vilket inte bara 

handlar om kunskaper utan även social utveckling. De sociala målen är bl.a. att 

man ska kunna förstå och respektera andra. Dessutom arbetar Lenas arbetslag 

med ett material från Skolverket som heter Språket lyfter där de dokumenterar 

den språkliga utvecklingen hos eleverna. Lena dokumenterar när eleverna når 

vissa mål. Några av målen är; ”berättar om aktuella händelser och vad man lärt 

sig, återger sagor och berättelser, reflekterar kring berättelser, kommer ihåg och 

anknyter till egna erfarenheter”.48 Eleverna ska också förstå en uppläst berät-

telse och återberätta innehållet. Nästa steg är att eleverna själva ska kunna läsa 

en berättelse och återberätta innehållet. 

 

Viktoria har märkt spår av sitt berättande genom att barnen tar till sig hennes 

berättelser och imiterar henne. Barnen brukar förställa sina röster på samma sätt 

som Viktoria gjort. Hon menar att detta är viktigt eftersom de lär sig hur man 

kan använda språket och rösten. Barnen lyssnar på ett annat sätt när de får det i 

berättelseform eller får det berättat för sig, dessutom kommer de ihåg vad som 

sagts mycket bättre. Enligt Viktoria bearbetar barnen berättelser genom rollekar.  

Viktoria hör från föräldrarna att barnen berättar hemma, det ser hon som ett spår 

av hennes berättande. Viktoria tror att hennes berättande uppmuntrar barnen till 

att berätta själv och att stå i rampljuset. 

 

4.7 Tv:ns, videons och datorns påverkan 

 

Lena anser att alla vuxna har ett ansvar att skapa en tvåvägskommunikation med 

barnen speciellt när de sitter och tittar på tv eller spelar dator, eftersom det är en 

envägskommunikation. Barnen får inte använda sin hjärna utan blir bara matad 

med information. Det är viktigt att man kommunicerar med barnen så att de 

börjar tänka kritiskt, kan det som sägs på filmen eller dataspelet stämma. Hon 
                                                 
48 Bilaga 3 

 21



poängterar att barnen utvecklar sin fantasi när de leker med figurer. Barnen ger 

figurerna personligheter och skapar en värld som figurerna lever i, något som 

man alltid gjort men idag är det mer extremt. Lena menar att det beror på att 

försäljarna måste gör sina leksaker extremare än andra försäljares för att få sina 

leksaker sålda. 

 

Viktoria märker att media har en negativ effekt på barnens fantasi eftersom 

barnen får allt matat och inte behöver tänka. Hjärnan som är en muskel får 

därmed inte den gymnastik och utmaningar som den behöver. Det är lätt att vi 

byter ut böcker och berättelser mot video och berättarband, vilket Viktoria ser 

som negativt. Viktoria poängterar vikten av kommunikation. Idag håller barnens 

språk på att urholkas på grund av att dialoger inte förs mellan vuxna och barn, 

dagens barn har en senare språkutveckling. Dessutom har hon märkt att många 

elever har en dålig relation till böcker och deras intresse är lågt. Pedagogerna 

försöker att uppmuntra förbättring till att låna böcker. Viktoria har erfarenheter 

av att vid något tillfälle sitta bredvid barnen när de tittar på en utländsk film. 

Hon har läst undertexten men barnen har sagt åt henne att vara tyst för det stör 

dem.  

 

4.8 Pedagogernas personliga upplevelser av berättande 

 

Berättandet i Stinas liv kommer från barndomen. Hon minns när hon var liten 

och många människor kom på besök hem till hennes familj. Besökarna berät-

tade livshistorier och påhittade berättelser. Stina menar att genom att hon fick 

reda på att vissa personer berättade historier som inte var sanna så födde det en 

nyfikenhet som gjorde att hon själv började fantisera. Stina minns att hennes 

mamma berättade sagor för henne som hon verkligen tyckte om. De sagor hon 

gillade som liten berättar hon för barnen på förskolan.  

 

Lena är en person som tycker om att läsa, berätta och dramatisera; vilket gör att 

hon har lätt för att ta till sig berättelser och använda sig av dem i skolan. Hon 

berättar mycket om saker som hon har upplevt men även påhittade berättelser. 
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Viktoria kommer inte ihåg om hon under sin utbildning fick någon undervisning 

om berättande. Men hon har alltid sett det som en naturlig del i undervisningen. 

Hon berättar att hon har gått fortbildningskurser för att lära sig att använda 

material som komplement till sitt eget berättande. T.ex. språkpåse, då man har 

figurer i en påse som hör till sagan man berättar och plockar fram figurerna i 

samspel med sagan. Viktoria använder sig av en spegel hemma för att öva, hon 

menar att det är en konst att kunna läsa en saga så att det fängslar lyssnarna. 

Viktoria har lärt sig och fått tips av kollegor, lärarstuderande och föreläsningar 

om berättande. Hon menar att det är viktigt att kunna använda rösten när man 

berättar. 
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5 Diskussion 
 

Uppsatsen kan inte bekräfta att det ser ut så här i hela landet eftersom mitt re-

sultat är lite tunt och inte heller slumpmässigt utvald. Man kan inte dra några 

slutsatser av att det faktiskt ser ut så här i dagens skolor. Jag är dock övertygad 

om att många (fler än de tre jag mött) pedagoger har en positiv syn av berättan-

de, men jag kan inte dra den slutsatsen grundat på mitt resultat. Jag anser att jag 

inte hade fått så utförliga svar om jag hade givit intervjupersonerna frågorna vid 

intervjutillfället. De intervjuade kommenterade att de tyckte det var positivt att 

de fick frågorna i förväg eftersom det startade en process vilket gjorde att de 

hade mer att berätta när de träffade mig. Men om pedagogerna hade fått frågor-

na vid intervjutillfället så kunde de ha givit mig en spontanare bild om deras 

attityd till berättande.  

 

Det jag har kommit fram till är att både författare och lärare är överens om att 

berättande är viktigt för barn. Främst i deras språkutveckling, men även i andra 

ämnen då man ska förstå ämnesbegreppen. Både Lpfö-98 49 och Språket lyfter 50 

poängterar barnens språkliga utveckling, vi har som pedagoger en enorm upp-

gift att främja elevernas språkliga utveckling. Det står i våra läroplaner att vi ska 

ge eleverna stora tillgångar till samtal, läsning och skrivning för att de ska få en 

mycket god språklig förmåga. Läroplanerna anser att eleverna skall utvecklas 

både intellektuellt och socialt i skolan, vilket då är vår uppgift som pedagoger. 

Ärnström och Hagberg51 menar att berättande ger barnen en språklig utveckling 

genom att barnen får ett större ordförråd och ordförståelse. Läraren Lena ansåg 

även hon att barnen får en språklig utveckling genom berättande och att man får 

ord som man sedan kan använda för att kommunicera. Även de andra två peda-

gogerna påstod att barnen får en språklig utveckling av berättande. Man kan 

alltså dra en slutsats att barn utvecklar sin språkliga förmåga genom att de 

lyssnar och berättar. Men det är inte enbart genom berättande som man utveck-

lar sitt språk, även kommunikation föder barnens språk. Berättande kan enligt 

                                                 
49 Lärarförbundet, Lpfö-98, s. 30 ff. 
50 Skolverket, se Bilaga 3 & 4 
51 Ärnström & Hagberg, s. 73 
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de tidigare nämnda författarna och de intervjuade pedagogerna vara ett sätt att 

utveckla barnens språk.  

 

Lena menar att det finns forskning som visar att i hem där man inte pratar 

mycket med sina barn ger det barnet ett torftigt språk. Detta kan leda till att 

barnet kan få det svårt i skolan eftersom hon/han ligger efter från början. Wik-

Thorsell52 anser också att barn får ett handikapp i skolan om de har ett torftigt 

ordförråd. Med detta kan man se att språket och ordförrådet har en stor roll för 

barnen när de börjar i skolan. En tuff början i skolan kan leda till att man som 

elev aldrig kommer ikapp de andra eleverna, vilket gör att skoltiden blir enormt 

jobbig. 

 

Vygotskij53 anser att fantasin gör att vi kan förstå andra människor. Han 

påpekar att människan inte skulle kunna känna empati om den inte hade fantasi. 

Lena påpekar att barn lär sig empatisk förmåga genom berättande. Detta blir lite 

motsägande och väcker frågan om barn utvecklar sin fantasi eller sin empatiska 

förmåga. Enligt min uppfattning utesluter det ena det andra. Jag tolkar det som 

att Lena inte söker samma djupgående psykologiska förklaring som Vygotskij. 

 

Bettelheim54 framhåller att berättande kan hjälpa barn att finna sig själv och 

reda ut olika känslomässiga laster. Han menar främst folksagan, den har ett 

budskap som handlar om livets hårda bana. Man ska ta itu med livets motgångar 

och på så vis bli en starkare individ. Det ansåg även Lena, hon menade att man 

kan med hjälp av sagan/berättelsen bearbeta känslomässigt jobbiga situationer 

för barnen. Dahlin m.fl.55 poängterade att berättande är ett själsligt behov som 

vi alla har. Förskoleläraren Viktoria tyckte att berättande stärker barnens 

självförtroende som leder till att barnen får en stark självbild. Min slutsats blir 

att berättande kan ge barnen kunskaper om sig själva och få dem att tro på sig 

själva. 

 

                                                 
52 Wik-Thorsell, s. 11 
53 Vygotskij, s. 24 f. 
54 Bettelheim, s. 10-12 
55 Dahlin m.fl., s. 107 f. 
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Vygotskij56 menar att fantasin ligger till grunden för kreativiteten, och att vi blir 

mer kreativa om vi har en bra fantasi. Lena och Viktoria anser att en del av det 

mediala har en negativ effekt på barnens fantasi genom att de inte får använda 

hjärnan. Som i sin tur leder till att de inte tänker kritiskt utan sväljer allt med 

hull och hår. De två pedagogerna menar att man ska för en dialog med barnen 

om de tittar på en film eller spelat dator, så de får en tvåvägskommunikation. 

Dahlin m.fl.57 framhåller att dagens barn har en lat fantasi och att för mycket tv-

tittande eller dataspelande kan leda till att barnen blir handlingsförlamade. 

Enligt Gustavsson58 stimuleras fantasin av berättande. Svensson59 poängterar att 

även högläsning stimulerar fantasin. Därför anser jag att det är viktigt att man 

som pedagog försöker att bryta vardagssysselsättningen, d.v.s. dataspelande och 

tv-tittande, med berättande. Inte för att det ska ersätta tv:n eller datorn men att 

berättande ska vara ett komplement till att stimulera barnens fantasi. 

 

Förskoleläraren Stina berättar gärna de berättelser som hon själv hörde när hon 

var liten, vilket hon menar är ett tecken på att berättelser finns med hela livet. 

Gustavsson60 berättar också de berättelser han hörde när han var liten. Dessa 

exempel visar att berättelser som berör oss under livets gång alltid finns kvar. 

 

Wik-Thorsell61 anser att man får en närkontakt vid berättarstunden som kan ha 

en stor betydelse för vissa barn, speciellt de som inte får så mycket kärlek 

hemma. Viktoria tycker det är synd att inte fler föräldrar tar chansen till den 

närkontakt och kärlek som finns när man läser en bok eller berättar en saga. 

Ärnström och Hagberg62 tar upp att aktiva barn kan få en möjlighet att uppleva 

något i tanken istället för att leva ut det med kroppen. Det är intressant att 

berättande kan fånga aktiva elever, det skulle vara roligt att undersöka om det 

stämmer. 

  

                                                 
56 Vygotskij, s.13 
57 Dahlin m.fl., s. 114 
58 Gustavsson, s. 80 
59 Svensson, s. 35 
60 Gustavsson, s. 84 
61 Wik-Thorsell, s. 11 
62 Ärnström & Hagberg, s. 72 
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Gustavsson63 anser att vi behöver minnet för att kunna berätta spontant och inte 

bli låsta vid bokens formuleringar. Han menar också att berättande är att ge av 

sig själv. Gustavsson hävdar att man ska berätta fritt och spontant. Gustavsson64 

påpekar också vikten av att man övar inför andra åhörare. Han tycker att man 

blir en bättre berättare för varje gång man berättar. Men Gustavsson poängterar 

att alla berättar på olika sätt och det är inte något fel med det. Detta håller inte 

Lena med om eftersom hon menar att högläsning kan ge barnen minnesträning 

och en upplevelse. Hon poängterar att högläsning kan ha olika syften; då man 

vill skapa en diskussion eller framföra ett budskap. Även Svensson65 anser att 

högläsning är en viktig del i barns språkliga och emotionella utveckling. Jag 

drar slutsatsen att de lägger olika moment i begreppet berättande. Gustavsson 

lägger inte högläsning i begreppet, men det gör Lena och Svensson. Bara för att 

man har en bok framför sig så behöver det inte betyda att man inte ger av sig 

själv. Men jag tror att det kan göra skillnad om man är förberedd och har läst 

boken innan själva tillfället och kanske som Viktoria att öva framför en spegel. 

 

Jag har kommit fram till att barn utvecklar bl.a. språket, minnet, fantasin och 

empatin genom berättande. Genom min undersökning fick jag veta att det 

används berättande i hela den dagliga verksamheten och i många olika former 

t.ex. högläsning, vardagsberättande och fantasiberättelser. Både pedagoger och 

författare tycker att för mycket tv-tittande och dataspelande kan leda till att 

barnen får begränsad fantasi och ett torftigt språk. Uppsatsen är relevant för min 

kommande yrkesroll eftersom jag kan berätta med vetskapen om att barnen lär 

sig och utvecklas.  

 

                                                 
63 Gustavsson, s.88 f. 
64 Gustavsson, s. 90 f. 
65 Svensson, s. 35 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor till förskolelärare: 
 

• Hur ofta använder du berättande? 

• Hur använder du berättande? 

• När använder du berättande? 

• Vilken betydelse tror du att berättande har för barnen? 

• Har du sett att barnen lärt sig nåt genom sitt berättande? 

• På vilket sätt tar barnen till sig ditt berättande? Något du lagt märke till? 

• Har du sett några spår hos barnen? Berättar de själva berättelser? 

• När får barnen berätta berättelser? (egna upplevelser eller påhittade) 

• I vilken utsträckning får de berätta? 

• Har ni speciella tillfällen då barnen får berätta? 

• Har du gått någon utbildning för att kunna berätta? 

• Varför började du berätta? 

• På vilket sätt tror du media har påverkat barnens fantasi?  

 

 

Eget som du vill berätta som jag glömt att fråga om. 

 



BILAGA 2 
 
Intervjufrågor till lärare (grundskolans tidigare år) 
 

• Berätta lite om hur ni använder berättande. Högläsning, fritt berättande, sagor m.m. 

• Vilken betydelse tror du att berättande har för eleverna? Vad lär de sig? 

• Har du sett något som tyder på att berättandet har satt spår hos eleverna? 

• Hur tar barnen till sig ditt berättande? 

• Vilka fördelar tycker du att det har att använda berättande i ett ämne? 

• Vilka nackdelar tycker du att det har att använda berättande i ett ämne? 

• När får eleverna berätta? 

• Vad tror du att eleverna lär sig av att berätta? 

• I vilka ämnen använder ni berättande/ berättelser? 

• Varför använder ni berättande just i de ämnena? 

 

Något som du vill tillägga som du tycker att jag har glömt. 

 



BILAGA 3 
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