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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete handlar om hur berättandedrama kan stimulera till samspel och 

kommunikation mellan barnen och om hur barns lärande kan uppstår under dessa 

omständigheter. Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, som ser lärande 

som socialt och kontextuellt betingat. Av särskilt intresse är hur barnen samspelar och 

kommunicerar med varandra under berättandedramats tre områden: berättande, bokskapande 

och drama. Den empiriska delen av studien har genomförts med hjälp av videoobservationer 

vid nio aktivitetstillfällen.  

 

Mot bakgrund av studiens empiriska undersökning framträder fyra utmärkande drag som de som 

i huvudsak kännetecknar kommunikation och samspel mellan barnen under berättandedrama, 

nämligen barnens tendens att: använda konkreta föremål och egen kropp vid samspelet, ge 

och söka bekräftelse, stötta varandra och förhandla med varandra.  

 
Sammantaget präglas barns samspel och kommunikation under berättandedrama av 

konkretisering, bekräftelsebehov, stöttning och förhandling. En analys av resultatet utifrån det 

sociokulturella perspektivet antyder att berättandedrama är ett medierande verktyg som 

möjliggör att barnen i mindre grupper lär sig i samspelet med andra barn. 

 

Nyckelord: berättandedrama, berättande, drama, bokskapande, kommunikation, samspel, 

sociokulturellt perspektiv. 
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Inledning 

Föreliggande examensarbete tar sin utgångspunkt i mina erfarenheter av berättande- och 

dramaarbete i förskola och på förskollärarutbildningen. Under kursen Estetiska läroprocesser 

och samspel fick jag kännedom om hur drama kan användas i förskolan för att stimulera barns 

lärande inom olika områden. Under flera workshops med dramapedagoger har vi gått igenom 

många dramaövningar vilka jag provade i barngruppen på min VFU
1
- plats. Detta arbete 

bygger på ett verksamhetsutvecklingsprojekt
2
 som via aktionsforskning har prövat olika vägar 

för att skapa ett verktyg som kan förbättra samspel och samarbete mellan barn samt öka 

möjligheter till lärande. Intresse för berättandedrama har jag fått från artikeln Storytelling 

Dramas as a Community Building Activity in an Early Childhood Classroom av Wright, 

Diener och Lindsay Kemp (2013). I artikeln presenteras en studie där författarna kom fram till 

att berättandedrama kunde utveckla barnens enskilda roller och relationer i gruppen.  

 

Mina erfarenheter från VFU har visat att det finns brister i kommunikation och samspel 

mellan barnen. Ett kreativt arbetssätt som utgår från barnens erfarenheter och intresseområden 

samt utmanar dem till samspel och samarbete efterfrågas. Enligt läroplanens strävandemål ska 

varje barn utveckla sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer såsom lek, bild, och drama. Med detta menas att lek och 

estetiska utryckformer ska användas både som mål och medel för att stimulera barns fantasi, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmågan till socialt samspel 

(Skolverket, 2010). Med utgångspunkt i förskolans uppdrag och praktik samt verksamhetens 

behov riktas i denna studie fokus mot hur barnen kommunicerar och samspelar med varandra 

under berättandedrama. Inom sociokulturella perspektiv ses människors samspel och de 

verktyg som används för detta samspel som grunden för lärandet. Läroplanen utgår från det 

sociokulturella perspektivet när den lyfter upp att "lärandet ska baseras såväl på samspelet 

mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra" (Skolverket, 2010, s.7). Därför har 

samma perspektiv valts som utgångspunkt för detta examensarbete.  
 

Forskning på förskoleområdet har blivit allt mer aktuellt i Sverige, vilket Skolverkets 

forskningsdatabas visar (Andersson, 2014). Problemen rörande barnens lärande och sociala 

utveckling i direkt samband med att berättande respektive berättande och drama används som
 

pedagogisk metod behandlas inom flera olika vetenskapsområden: pedagogik,
 

specialpedagogik och kultur- och konstvetenskap. En forskningsöversikt som jag har gjort 

inom detta område visar att det inte finns någon forskning om berättandedrama i Sverige. 

Några anglosaxiska forskare berör detta område på olika sätt i sina forskningar (Gupta, 2009; 

Johnson, 2001; Peter, 2003, 2008; Sæbø, 2009; Wright m.fl., 2013). Samtida forskning om 

barns berättade (storytelling) är mer omfattande
3
. Forskningsintressen ligger bland annat på 

interaktion mellan barnen när de skriver berättelser eller ritar bilder (Klerfelt, 2007; Skantz-

Åberg, Lantz-Andersson & Pramling, 2013; Änggård, 2005). Tidigare forskning som direkt 

lyfter hur barnens lärande kan ta form och förändras genom berättandedrama i samspelet med 

kamrater och lärare har inte hittats. Därför är avsikten med denna studie är att bidra till såväl 

forskning om berättandedrama som barnets lärande i förskolan. 

_______________________________ 
1 
Verksamhetsförlagd utbildning.  

2
Verksamhetsutvecklingsprojekt, Berättandedrama i förskolan, har genomförts under tre veckor under kursen 

Värdering och verksamhetsutveckling för förskollärare och min slutliga VFU. 
3
En sökning på orden "children's storytelling" och " children's storytelling preschool" på Taylor & Francis 

Online databas gav 11 549 respektive 897 artiklar. 
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Begreppet berättandedrama 

 

Själva begreppet berättandedrama utgör en sammansättning av två ord berättande och 

drama. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan berättandet ses som ett verktyg skapat av 

människor för samspel. Berättandet används av människor för att söka mening och föra 

vidare kunskap. Alla berättelser förekommer i en kulturell ram och följer vissa regler 

(Klerfelt, 2007; Lindö, 2009). Berättandet ligger nära det känslomässiga och dramatiska och 

uppmanar barnen att skapa inre bilder och föreställningar (Lindö, 2009). Sæbø (2009) 

använder begreppet dramatisering när eleverna reproducerar och återskapar en färdig saga för 

att öka sin förståelse. Han menar att elever fokuseras i dramaprocessen till att producera en 

ny berättelse på en kreativ och konstruktivistisk nivå för att öka förståelse för ett fenomen. 

Denna dramaprocess kallar Wright, m.fl. (2013) för Storytelling Dramas. Jag har valt att 

använda begreppet berättandedrama istället för dramaprocess, eftersom den här studien utgår 

från barnens berättelser. Begreppet dramatisering används i denna studie synonymt för 

gestaltning, när barnen återberättar sin saga med hjälp av kroppen. Drama som 

improviserande lek ses i studien som en del av berättandedrama. Barnen kallar ofta denna del 

av berättandedrama för lek. 

 

Berättandedrama i den här studien har tre aktivitetsområden: 

 Berättande – Tillsammans i mindre grupp skapar barnen en berättelse utifrån egna 

idéer. 

 Bokskapande – Barnen ritar sekvenser från den egna berättelsen och kopplar bilderna 

till texten. Med stöd av lärare skapar barnen en bilderbok. 

 Drama – Barnen dramatiserar, tillsammans med barn från två andra grupper, sin egen 

berättelse. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med den här studien är att bidra till ökad förståelse för hur 

berättandedrama kan stimulera till samspel och kommunikation mellan barnen. Studien har ett 

sociokulturellt perspektiv, vilket betyder att samspel och kommunikation mellan barnen under 

berättandedrama ses som en process där lärande uppstår samt att berättandedrama ses som ett 

medierande verktyg. 

 

Av särskilt intresse är att observera hur barnen samspelar och kommunicerar med varandra 

under berättandedramats tre områden: berättande, bokskapande och drama. 

 

Barn och lärare ses som aktörer i denna studie. Studien har en stark tonvikt på barnens 

perspektiv, vilket innebär att lärarens aktörskap analyseras för att ställning ska kunna tas till 

huruvida det har haft någon direkt betydelse för kommunikationen och samspelet mellan 

barnen. 

 

Utifrån studiens syfte ställs följande forskningsfråga: 

 Vad kännetecknar kommunikationen och samspelet mellan barnen under 

berättandedrama? 

 

 

 



 

3 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 
I det här avsnittet behandlas de centrala begrepp som används när studiens resultat analyseras 

och diskuteras. Utgångspunkt i denna studie är ett sociokulturellt perspektiv som står för att 

lärande sker genom samspel i specifika kontexter. Berättandedrama som en organiserad 

pedagogisk kontext är uppbyggt så att barnen bör samspela och kommunicera med varandra 

för att kunna utföra de handlingar som finns under berättandedrama. Det sociokulturella 

perspektivet ger möjlighet att förstå det samspel och den kommunikation mellan barnen under 

berättandedrama som utgör centrala och viktiga delar i barns lärande. Perspektivet tillåter att 

kunskap ses som en gemensam handling av en grupp barn under berättandedramaaktiviteter, 

där lärande blir både individuellt och kollektivt.  

 

 

Sociokulturellt perspektiv 
 

Vygotskijs teorier, den kulturhistoriska teorin och verksamhetsteorin, ligger till grund för det 

sociokulturella perspektivet. Den kulturhistoriska teorin utgår från att människor föds in i en 

bestämd kulturell, historisk, och social miljö vilket gör att människors handlande och lärande 

kan förstås endast i förhållande till respektive utveckling (Säljö, 2000). Enligt denna teori kan 

jag förstå det som sker under berättandedrama bara om jag har förförståelse för populärkultur, 

barnens kultur och den sociala miljön, både inom och utanför den förskola där barnen vistas. 

Grunden för verksamhetsteorin är att människans handlingar (individuella aktiviteter) är delar 

av verksamhetssystemen (kollektiv verksamhet) (Säljö, 2000). Verksamhetssystem som 

exempelvis förskola och berättandedrama kan också ses som historiskt utvecklade aktiviteter 

som återskapas kontinuerligt genom sociala praktiker. Enligt Wenger (1998, i Klerfelt, 2007) 

inkluderar den sociala praktiken språk, verktyg, roller och regler som deltagare använder sig 

av i olika syften. Individuella handlingar som exempelvis kunskaper, färdigheter och insikter 

är beroende av den sociala praktiken och de verktyg som människor använder för att förstå 

den sociala praktiken och agera i den. De individuella handlingarna byggs upp genom 

samspelet med andra människor inom det verksamhetssystem i vilket individen är delaktig 

(Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). Berättandedrama som en del av den sociala praktiken är 

bundet till den konkreta verksamheten och till barnen som deltar i den, då min tolkning och 

analys av resultatet bara kan förstås i förhållande till den verksamhet där studien genomfördes 

och som barnen som deltog i. Samspel och kommunikation är centrala begrepp för det 

sociokulturella perspektivet för att de anses utgöra länkar för lärandet (Säljö, 2000).  I fokus 

för denna studie är samspelet och kommunikationen mellan barnen under berättandedrama. 

Därför antas att det sociokulturella perspektivet kan vara till hjälp för att förstå det empiriska 

materialet.  

 

 

Lärande, kommunikation och samspel 

 
Illeris (2007) menar att lärande är ett resultat av läroprocesserna hos individen och hänvisar 

till både psykiska processer hos den enskilde individen och samspelsprocesser som finns 

mellan individen och dennes omgivning. I ett sociokulturellt perspektiv kan lärande inte 

betraktas utanför den sociala aspekten eftersom det enligt Dewey (1999) är själva processen 

att leva tillsammans som utbildar. Kunskap bildas genom samspel med andra i en kontext. Med 

kontexten avses den omgivning som finns omkring oss. Begreppen omvärld, miljö och 
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pedagogiska sammanhang används ofta som synonyma begrepp (Dysthe, 2004). Samspel mellan 

barnen under berättandedrama kan ses som en gemensam handling i den konkreta kontexten. 

Dysthe (2004) menar att samspelet har en handlingsaspekt, en verbal aspekt och en rationell 

aspekt. Berättandedrama i denna studie har just dessa tre aspekter. Barnen i den här studien 

skapar berättelsen och bildboken tillsammans (handlingsaspekten), använder språk (verbal 

aspekt) samt gester och andra rationella aspekter (lyssnar, stöttar).  

 
Enligt Vygotskij (1997) och Bruner (1996) utvecklas barns högre psykologiska funktioner 

(logiskt minne, analytisk förmåga) i samspelet med andra barn och vuxna med hjälp av 

kulturella verktyg. Både intellektuella kulturella redskap (artefakter, verktyg) - språket, tecken 

och symboler och fysiska kulturella redskap - maskiner, instrument och olika verktyg är 

skapat av människor för att underlätta kommunikation. Dessa är resurser som människor 

använder för att förstå omvärlden och för att handla i den. De olika redskapen innehåller 

tidigare generationers erfarenheter, och när vi använder redskapen utnyttjar vi dessa 

erfarenheter (Dysthe, 2004). I denna studie används begreppen kulturella verktyg, redskap 

och artefakter framför allt när barnen använder olika föremål som finns i deras omgivning i 

sitt samspel med varandra. Utifrån det sociokulturella perspektivet förstår jag det verbala 

språket (tal och små ord) och det icke-verbala språket (gester och kroppsställning) som 

barnen använder sig av i kommunikationen med varandra under berättandedrama som 

kulturella verktyg. 

 

När barn approprierar de kulturella verktygen, det vill säga gör andra människors kunskaper 

till sina egna, betyder det att de lär sig behärska olika verktyg och färdigheter för att kunna 

använda dem (Klerfelt, 2007). Enligt Vygotskij (1978, 2001) utgör de kulturella redskapen 

instrument för mediering (förmedling) för att kunna agera i omvärlden. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet kan samspel mellan barn förstås som en mekanism för mediering. 

Genom användning av kulturella redskap kan de högre psykologiska processerna (minne, 

tänkande) förändras. Utifrån Vygotskij kan vi förstå att barn utvecklar såväl språk som minne 

och tänkande genom medierade och sociala aktiviteter samt samspel med andra barn och 

vuxna. Barn använder språket, tecken och symboler som är kulturella verktyg för att förmedla 

de högre psykologiska processerna i den sociala aktiviteten (Vygotskij, 1978, 2001). Med 

hjälp av språket kommunicerar barn med varandra. Språket utgör ett av de viktigaste 

verktygen för mediering och appropriering. Språket ses som ett kollektivt såväl som ett 

interaktivt och individuellt verktyg som kan användas både i socialt samspel och för 

individens inre processer (tänkande) (Vygotskij, 1978, 2001). Mead (i Dysthe, 2004; i 

Wright, 2001) ser samspel som ett uttryck för färdigheten att kunna se ur andra människors 

perspektiv, vilket har samma betydelse som begreppet empati. Mead menar att eftersom varje 

människa uppfattar världen på sitt sätt är vi beroende av att ta del av andras perspektiv. Mead 

lyfter fram även att gester, både kroppsliga och vokala, kompletterar den språkliga 

kommunikationen.  
 

Kommunikation kan ses som en process där två eller flera individer utbyter meddelanden, 

tankar och idéer för att uppnå en önskvärd reaktion från någon annan. Kommunikation är en 

social process där samspelet sker via många samtidiga kanaler: språk och tal, mimik och 

ögonkontakt, gester och kroppsrörelser (Björn & Waldemarson, 2008). Utifrån det 

sociokulturella perspektivet hör kommunikationen och samspelet mellan individer samman 

med den fysiska och sociala kontexten. Samspelet är ett sätt att tillsammans skapa och dela 

intellektuella redskap (Klerfelt, 2007). Utifrån den enkla kommunikationsmodellen (Shannon 

& Weaver, 1949, i Fiske, 1997) kan kommunikation mellan barn ses som en tvåvägsprocess 

där ett barn (sändare) skickar budskap (tankar, åsikter, information) till ett annat barn eller 
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några barn (mottagare) via olika kanaler (tal, små ord, gester m.m.). Mottagaren skickar 

tillbaka en respons, bekräftelse på att hon har fått och förstått den skickade budskapen. 

Lärandemodellen, överföringsmetaforen (Linell, 1988, i Säljö, 2000) ser på lärandet som 

överföring av kunskaper och information mellan två personer, en sändare som med hjälp av 

ett medium (tal, text, bild) skickar ett budskap till en mottagare som skall avkoda budskapet 

och lägga det på minnet för framtida bruk. Denna modell behöver inte ses som en förenklad 

och förlegad modell utan snarare som en grundläggande bild av hur barn samspelar och lär av 

varandra. Lärandet enligt denna modell kan ses som en motsvarighet till det som Piaget 

(1968) definierar som assimilation och ackommodation. När mottagaren (barn 2) får 

budskapet från sändaren (barn 1) assimilerar (anpassar) barn 2 dessa nya kunskaper i redan 

befintliga mentala scheman. När sändaren (barn 1) förväntar en mer invecklad feedback måste 

barn 2 omstrukturera sina gamla tankemönster och anpassa dem till den nya situationen. En 

utveckling av barnets beteende- och tankemönster sker enligt Piaget (1968) i samspelet med 

omgivningen. Detta stämmer överens med att Vygotskij (1978, 2001) menar att barnets högre 

psykiska funktioner, såsom minne och logiskt tänkande, utvecklas i samspelet med en annan 

mer kompetent person (kan vara ett annat barn), kulturella redskap (språk och andra 

artefakter) och omvärlden (förskolans miljö, organiserade och spontana aktiviteter). Vygotskij 

(1978) använder begreppet den närmaste utvecklingszonen och avser då ett område mellan det 

som ett barn kan klara ensam och det som detta barn kan klara med hjälp av vuxna eller andra 

merkompetenta barn. Imitation kan ses som ett sätt att nå den närmaste utvecklingszonen, den 

viktiga förutsättningen är samspel.  
 
Corsaros (2000; 2012) teori lyfter upp betydelsen av samspelet i kamratgrupper och 

kamratkulturer för barns socialisation och utveckling. Deltagande i sociala aktiviteter ger 

utrymme för samspel vilket medför lärande. Barn utvecklar tillsammans med jämnåriga sin 

egen kamratkultur genom att omvandla information från vuxenvärlden. Corsaros teori ligger 

nära Vygotskijs teori där samspel och kommunikation har avgörande roll för lärande.  

Damon och Phelps (1989) ser samspel i kamratgruppen som peer tutoring, cooperative 

learning och peer collaboration. Peer tutoring ligger nära Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen och betyder att ett barn som har mer kunskaper inom området handleder ett 

annat barn som anses kunna mindre inom samma område. Cooperative learning innebär att 

barn som har olika kunskaper tillsammans arbetar med problemlösning. Vid peer 

collaboration fokuseras på kamratsamarbete. Barn bygger tillsammans en strategi för att lösa 

ett problem som ingen av dem kunde lösa själv. Under berättandedrama förväntas av barnen 

att de tillsammans skapar en berättelse och en bildbok samt att de dramatiserar den.  
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Tidigare forskning 

 
I detta avsnitt redogörs för samtida nordisk och internationell forskning

 
om barns berättande 

och bildskapande samt drama i förskolan och skolan som kan bidra till studiens 

kunskapsområde. Forskning om berättandedrama utgör inte någon egen kategori utan tillhör det 

dramapedagogiska forskningsfältet. Tidigare forskning inom de tre områdena hjälpte mig att 

utarbeta en egen metod för berättandedrama. Forskningsresultat som framför allt handlar om 

samspel mellan barn under berättande-, bild- och dramaaktiviteter relateras till resultatet av 

den här studien i diskussionsavsnittet.  
 

Forskning som tidigare bedrivits om barns berättande, bildskapande och drama har i huvudsak 

koncentrerats kring pedagogisk praktik - berättande eller drama som metod för att främja 

barns lärande och utveckling, vilket också ligger i denna studies intresse. Mera sällan syftar 

genomförda studier till att undersöka samspelet mellan barn under barns berättande och 

bildskapande samt dramaaktiviteter, vilket är syftet med den föreliggande studien. En del 

forskning, främst inom berättande och bildskapande har fokuserats på att analysera 

berättelsernas och bildernas innehåll. Dramaforskningen har visat sig ha olika utgångspunkter, 

vilket jag hade i åtanke när berättandedramametoden för denna studie konstruerades. Få 

studier har lärarens roll i berättande-, bild- eller dramaaktiviteter som huvudsyfte, men ofta 

som delsyfte.  

 
Barnens lärande och utveckling respektive samspel mellan barn i berättande-, bild- och 

dramaaktiviteter 
 

Flera studier visar att stödet av ett dataverktyg i samband med barns berättande i förskolan 

kan ha positiva effekter på barns lärande och motivation (Di Blas & Boretti, 2009; Di Blas, 

Paolini, & Sabiescu, 2010). I Di Blas m.fl. (2010) studie angav lärarna att samspelet mellan 

barnen och samarbetsklimatet också hade förbättrats som ett resultat av arbetet med barnens 

digitala berättelser. Situationen hade utvecklats från att gälla en ganska problematisk klass 

med lågt samarbete till en punkt där gruppen istället arbetade i ett lag. Däremot visar Skantz-

Åbergs m.fl. (2013) att barnens brister på operativa färdigheter i hanteringen av datorprogram 

påverkar berättelseaktiviteterna på ett negativt sätt. Barnen lägger för mycket tid på att lära sig 

använda tekniken istället för på berättelsens innehåll. Författarna hittade inga brister på barns 

samarbete under berättelseskrivande. Studiens slutsats är att barnen använder sig av delad 

kunskap när de skriver en berättelse. Barnen går framåt tillsammans och de utvecklar sin 

läsförmåga genom att använda tekniken. 

 

Klerfelt (2007) ville med sin avhandling bidra till förståelsen för det interaktiva lärandet i 

förskolan genom barns digitala berättande. Studiens resultat visar att både ord och gester har 

betydelse för samspelet mellan barn när de tillsammans skapar berättelser. Samspelet mellan 

barn karakteriseras av en tydlighet där tal, gester och blickar kompletterar varandra och 

möjliggör en gemensam förståelse.  Författaren anser att gemensamt sagoskapande vid datorn 

kräver ett intensivt samspel mellan barn. I kommunikationen mellan barnet och läraren samt 

med andra barn skapas enligt Klerfelt en "närmaste utvecklingszon" där lärandet sker. 

 

Kuyvenhoven (2005) beskriver berättandet (storytelling) som en unik pedagogisk metod som 

består av att både läraren och barnen berättar för varandra. Berättandet används för att förstå 

matematik, styra läs- och språkinlärning eller för att bearbeta en händelse. Studien visar att 

lärandet under berättandet sker på tre sätt: a) Social medvetenhet – Barnet utvecklar sitt språk 
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och sina färdigheter genom berättande i samverkan med andra barn. Barnet är medvetet om 

andra barns närvaro; b) Medveten interaktion – Berättelser används som ett medel för att 

illustrera och förklara abstrakta begrepp. Samarbetet mellan barnen ökar; 3) Djupt fantasifullt 

engagemang – Barnets intresse för berättelsen är väldigt intensivt. Barnet använder ett 

fantasifullt och nyanserat språk. Kuyvenhoven anser att bilder har en viktig roll för att 

lärandet ska ske i djupa fantasifulla sammanhang. 

 
Drama används ofta som verktyg för att förbättra samspelet mellan barn och mellan barn och 

vuxna, öka tryggheten i gruppen samt utveckla alternativa kommunikationsstrategier 

(Fredriksson, 2003; Joronen, Häkämies & Åstedt-Kurki, 2011; Öfverström, 2006). Genom 

drama lär barnen känna sig själva och andra samt lär sig att förstå samspelet mellan 

människor. Drama kan hjälpa barnen att acceptera andra människor och lättare förstå andras 

perspektiv (Fredriksson, 2003). Resultatet från Joronen m.fl. (2011) studie visar också att 

barnens sociala och emotionella lärande samt prosociala beteenden kan förbättras efter ett 

dramaprogram. Guptas (2009) och Wright m.fl. (2013) studie visar att Storytelling Drama 

(berättandedrama) främjar barnens språk, deras kognitiva utveckling samt deras socio- 

emotionella utveckling. Berättandedrama utvecklar barnens enskilda roller, grupprelation och 

gruppgemenskap. En intressant iakttagelse som finns i såväl Gupta (2009) som i Wright m.fl. 

(2013) är att några barn som hade beskrivits som "blyga", "busiga" och som "icke 

favoritkompis i leken" visade tecken på att ha utvecklat sin självkänsla och sitt 

självförtroende. Andra barn valde att gärna delta i deras saga. Peter (2003, 2009) menar att 

berättandedrama hjälper barnen att undersöka en text och pröva nya idéer. Barnen använder 

tidigare erfarenhet för att skapa sina berättelser. Genom att "leka" med berättelsen utvecklar 

barnet sin förståelse för problemet, något som i sin tur leder till en ökad social medvetenhet.  

 
Berättelsernas och bildernas innehåll  
 

Forskare analyserar berättelsernas och/eller bildernas innehåll med syfte att förstå de 

processer som uppstår när barnen tillsammans skapar dessa, samt för att förstå berättelsernas 

och bildernas medierande funktion. Klerfelts (2007) analys av barnens digitala berättelser 

visar att barnen utvecklade berättelsegenrer genom att använda element från både den 

moderna mediakulturen och den traditionella sagokulturen. Den pedagogiska praktiken 

speglades också i berättelserna. Ett liknande resultat får Änggård (2005) i sin studie av barns 

bildskapande under bland annat ett sagoprojekt. Resultatet visar att barnen approprierade 

personalens och samhällets bilder i sina bildkulturer på ett kreativt sätt genom tolkande 

reproduktion. Barnens bilder innehöll motiv från andra barns och personalens bilder, samt 

från populärkulturen, som exempelvis traditionella sagor, tv-program, serietidningar och 

leksaker. Skantz-Åberg m.fl. (2013) studie visar att barnen även använde material som fanns i 

rummet för att forma sina berättelser. Exempelvis blev en datormus som de använde när de 

skrev en berättelse på dator en inspirationskälla till sagans huvudfigur.  

 

Utgångspunkter för drama 

 

I Johnsons (2001) studie använde sig lärarna av olika berättelser som inspiration till drama. 

Berättelserna kunde vara inspirerade av ett TV-program, en såpopera, en bok eller en händelse 

i skolan eller utanför. Författaren menar att drama som är inspirerat av klassiska böcker och 

historiska texter som på ett traditionellt sätt utforskar moraliska värderingar inte förmår 

motivera barnen tillräckligt. Storytelling Drama där barnen använder sagor från populära TV-

serier initierar många goda samtal. Forskning visar att barnen är delaktiga och entusiastiska 

under Storytelling Drama när de använder kunskaper från populärkulturen (Gupta, 2009; 
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Johnson, 2001). Gupta (2009) har sett att läraren kan ha svårt att engagera barnen i en pjäs 

som utgår från en av de välkända sagoböckerna. Barnens delaktighet ökar när utgångspunkten 

för dramat är barnens berättelser. Författaren menar att det är lättare för barnen att sätta sig in 

i en roll och förstå en berättelse som kommer från någon av deras kamrater. Wrights m.fl. 

(2013) liksom Gupta (2009) har undersökt Storytelling Drama som byggs på barnens egna 

berättelser. Deras metoder var liknande och kan beskrivas på följande sätt: Ett barn, "dagens 

berättare", dikterade en berättelse för läraren. Läraren läste berättelsen för en grupp barn 

under sagostunden. Berättaren var regissör och ledde dramatiseringen av sin berättelse. 

Han/hon valde ut några barn, skådespelare, som ville delta i dramat. Resten av barnen var 

publik. När "pjäsen" var klar diskuterade alla hur den hade varit och vad de hade lärt sig. 

Sæbøs (2009) studie visade negativa effekter av att barnen själva skrev berättelsen (manuset) 

till dramat. Enligt honom blir resultatet bättre när en bild eller en färdig berättelse är 

utgångspunkt för diskussion och gestaltning. 

 

Lärarens roll i berättande-, bild- och dramaaktiviteter 

 

Flera studier lyfter fram lärarens roll och betydelse under berättande-, bild- och 

dramaaktiviteter (Johnson, 2001; Skantz-Åberg m.fl., 2013; Sæbø, 2009; Törnquist, 2006). I 

sin avhandling identifierar Törnquist (2006) fyra lärarroller: (1) Deltagaren – som är 

involverad och deltar genom hela processen från idén till föreställningen; (2) Handledaren – 

som organiserar aktiviteterna, ger råd, leder diskussioner och styr produktionsprocessen (3) 

Ledaren – som fokuserar på produkten; och (4) Konstnären – som bidrar till elevernas 

produktion med sin kunskap och kreativitet. Lärarens förmåga att agera och gå in i olika 

funktionella roller är en kompetens som har en stor betydelse för såväl barnens engagemang 

som för samspelet mellan barnen samt mellan barnen och läraren (Klerfelt, 2007; Törnquist, 

2006).  

 

Lärarnas styrning av berättelser och bilders innehåll samt av dramatiseringsprocessen kan ha 

både positiva och negativa effekter på innehåll, motivation, resultat och samspel mellan 

barnen (Gupta, 2009; Loizou, Kyriakides, & Hadjicharalambous, 2011; Skantz-Åbergs m.fl., 

2013; Sæbø, 2009). Resultatet av Sæbøs (2009) studie visar att situationer där barnen styr 

dramatiseringen av en novell medför ett ytligt lärande medan lärarens tydliga instruktioner 

under processen utvecklar barnens engagemang och förståelse. Barnen som jobbar på egen 

hand blir frustrerade och oengagerade. Författaren drar slutsatsen att den romantiska syn på 

inlärningsprocessen som är inspirerad av Rousseau, om att eleverna bara är kreativa när de 

lämnas ensamma, är ett misstag. Samtidigt menar Gupta (2009) att en hög grad av lärarens 

inblandning och påverkan minskar barnens intresse och delaktighet. Däremot är barnen mer 

motiverade och engagerade när läraren ändrar sitt fokus från resultaten till att involvera 

barnen i att utveckla den egna berättelsen samt lämnar ledarrollen till barnen. Gupta anser att 

lärarens roll under Storytelling Drama är att vara närvarande och hjälpa berättaren när denne 

söker hjälp. Däremot menar Johnson (2001) att lärarens roll är att se till att varje barn får 

möjlighet att tala och uttrycka sina åsikter samt att alla får oklarheter förtydligade. 

 

I sin studie om pedagogers roller i barnens lärprocesser vill Lindahl (2002) lyfta fram att 

barnen förverkligar mål när de får möjlighet att skapa egna mål inom aktiviteten. Hon anser 

att det är viktigt att lärare möter och utmanar barnen utifrån deras egna handlingar även när de 

är utanför målet med aktiviteten, eftersom dessa handlingar enligt Vygotskij utgör viktiga steg 

i abstraktionsprocessen.  
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Metod 

 
I följande avsnitt beskrivs och diskuteras de metodologiska ansatser som ligger till grund för 

detta examensarbete, i förhållande till kunskapsteoretiska antaganden. Forskarens roll, etiska 

överväganden och studiens tillförlitlighet och trovärdighet tas också upp. Vidare presenteras 

den för studien aktuella förskolan tillika deltagarna, samt redovisas de metoder som används 

för datainsamling, databearbetning och analys. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

berättandedramats uppläggning. 

 

Datainsamlingen för detta examensarbete genomfördes i samband med ett 

verksamhetsutvecklingsprojekt som hade två mål, dels att lösa ett problem i praktiken, dels att 

skapa ny kunskap. Kunskapsintresset i det här examensarbetet riktas mot att förstå hur barnen 

kommunicerar och samspelar med varandra under berättandedrama. För att få en djupare 

förståelse för barnens samspel under berättandedrama anses kvalitativa forskningsmetoder 

vara lämpliga. 

 

 

Kvalitativ metod 

 
Kvalitativa metoder används för att få ett rikt material i syfte att få kunskap om samt förstå 

och urskilja skeenden och fenomen i den sociala verkligheten i en bestämd praktik (Bryman, 

2011). Epistemologi, kunskapsteoretisk ståndpunkt, är tolkningsinriktad och påverkad av min 

förförståelse och min deltagande roll. Bryman (2011) beskriver en ontologisk ståndpunkt i 

kvalitativ forskning som konstruktionistisk, vilket innebär att sociala egenskaper och våra 

verkligheter är resultat av ett samspel mellan individer och omgivningen. Det sociokulturella 

perspektivet som ligger till grund för denna studie utgår också från att barns kunskap skapas 

genom interaktion mellan individer som sker i specifika kulturella kontexter (Williams, 2001). 

Jag använder dessa perspektiv för att kunna ge en grundlig, sammanhängande och 

motsägelsefri beskrivning och förklaring av verkligheten eller någon del av verkligheten. 

Studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning används för att förstå och analysera 

resultatet. 
 

En etnografisk ansats 

 
Utifrån studiens syfte, att förstå hur berättandedrama kan stimulera samspel och 

kommunikation mellan barnen, har jag valt att använda en etnografiskt inspirerad ansats. 

Etnografibegreppet används för att beteckna en undersökning där deltagande observation är 

den huvudsakliga metoden, med speciellt fokus på kultur hos en grupp individer som 

forskaren studerar (Bryman, 2011). Enligt White (1943, i Ahrne & Svensson, 2011) är 

forskaren inte en neutral observatör som observerar vad som sker i praktiken utan en aktiv 

deltagare. I det sociala samspelet växer kunskapen fram. Den etnografiska metoden 

utvecklades ursprungligen inom socialantropologin men den används idag av en mängd 

akademiska discipliner (Bryman, 2011). Inom den pedagogiska forskningen används ofta den 

pedagogiska etnografin som inte har människan som fenomen i fokus, utan istället fokuserar 

på pedagogiska och kulturella villkor ur människans perspektiv (Qvarsell, 1996). I denna 

studie tittas närmare på hur barnen kommunicerar och samspelar med varandra under 

berättandedrama som är en pedagogisk metod som har samspel mellan barn i fokus. 
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Forskarens roll 
 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är tillträde till fält nära relaterat med forskarollen. De 

menar att en etnografisk forskare måste bygga upp relationer med de människor man följer. 

Innan studiens början tillbringade jag mer än 9 veckor som VFU-student på den aktuella 

förskolan, vilket gjorde att jag byggde upp nära relationer till deltagarna. Barnen var trygga 

med mig och upplevde mig som en av deras lärare. Min roll som forskare växlade mellan att 

vara fullständigt aktiv deltagare, när exempelvis barnen tilldelade mig en roll i dramaleken, 

och att vara deltagande observatör, när barnen var medvetna om att jag filmade dem eller 

ställde frågor till dem. Studiens resultat påverkades av min roll som forskare och som 

deltagare i studien. Min nära relation till barnen hjälpte mig att förstå barnens egna 

kommunikationsformer, deras sätt att kommunicera och använda språket samt vara lyhörd för 

deras intressen och behov.  

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
 

Trovärdighet liksom validitet avser det som forskaren mäter - metoder som används för att 

samla, analysera och tolka verkligheten mäter det som studien syftar till att mäta. (Bryman, 

2008). Enligt Kvales (2007) och Brymans (2008) hänvisningar genomförde jag en 

kvalitetskontroll under hela processens gång för att uppnå trovärdighet. Jag gjorde en 

litteraturstudie inom området innan den huvudsakliga studien startades, för att klargöra min 

syn och ståndpunkt gällande det ämne jag undersökte (Kvale, 2007). Jag fick utveckla mina 

teoretiska kunskaper inom området under arbetsgången. Syftet med studien och 

forskningsfrågan hade jag i åtanke under hela processen.  

 

För att öka trovärdigheten observerades tre olika barngrupper. Alla aktiviteter under 

berättandedramat filmades. Några bilder togs också som komplement till videofilmandet. 

Under samtalet med barnen vid berättandet och bildaktiviteterna sammanfattade jag barnens 

svar eller upprepade det de sa för att tydliggöra min förståelse. Endast det empiriska 

materialet som observerades under bearbetningsprocessen påverkade valen av kategorierna. 

Tolkning och analys av resultatet gjordes i enlighet med det sociokulturella perspektivet och 

det empiriska resultatet. Slutsatserna baserades på empiriska grunder. 

 

Etiska överväganden 
 

Eftersom barnen var delaktiga i min studie tog jag särskild hänsyn till etiska frågor. FN:s 

konvention om barnets rättigheter (UNICEF, 1989), etiska principer (Gren, 2001 i Bjørndal, 

2002) och vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska krav samt sekretesskrav som råder i 

förskola låg till grund för de etiska överväganden som jag gjorde. Alla föräldrar på 

avdelningen fick skriftlig information om studiens syfte, innehåll och villkor för deltagande. 

Rektor och alla pedagoger, direkt och indirekt inblandade i studien, fick också samma 

information.  Jag och en förskollärare (jag kallar henne Emma) som deltog i studien talade 

med föräldrarna till alla barn som skulle delta i studien och tog deras skriftliga samtycke. I 

den skriftliga dokumentationen av studien fick samtliga deltagare och förskolan fingerade 

namn. Loggboksanteckningar, ljud- och videoinspelningar förvarades så att ingen obehörig 

kunde ta del av dem. Materialet förstörs efter examinationen av föreliggande arbete. Den 

insamlade datan används inte av andra. Däremot kommer studiens resultat att finnas 

tillgängligt allmänheten, vilket är avsikten med detta examensarbete. 
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Vid planering av denna studie funderade jag över vilka etiska svårigheter som kunde 

uppkomma och hur de skulle lösas. Enligt informationsprincipen var deltagandet i studie 

frivilligt, därför kunde barnen som inte ville delta gå ifrån. Det var endast ett barn som inte 

ville delta i fortsättningen av bokskapandet och två barn som fick välja att gå från 

dramapasset. Inget av barnen tvingades ta någon roll, men alla som ville kunde delta i drama. 

Ett barn vägrade rita och några ville avsluta aktiviteten snabbt. Jag försökte väcka barnets 

intresse och barnet kunde vara med och diskutera utan att behöva rita. 

 

 

Presentation av förskolan 
 

Avdelningen Tomten, där studien är genomförd, är en 3-6 årsavdelning på en mångkulturell 

förskola i en medelstor kommun. På Tomten arbetar två förskollärare och en barnskötare. 

Nuvarande barngrupp består av 20 barn jämnt könsfördelat. Åtta av dem är 15-timmarsbarn 

och är närvarande tre dagar i veckan: tisdag, onsdag och torsdag mellan 9 och 14. De flesta 

barn talar ett annat språk förutom svenska. Flera barn behärskar inte det svenska språket 

särskilt väl, av olika anledningar. Några av barnen har tidigare kommit i kontakt med såväl 

berättande som drama. 

 

 

Genomförande och datainsamlingsmetoder  
 

Under denna rubrik beskrivs hur studien har genomförts genom att presentera det urval och 

den observationsmetod som användes för datainsamlingen samt databearbetning och analys.  

 

Urval 

 

I studien användes bekvämlighetsurval genom att datainsamlingen för examensarbetet 

genomfördes i samband med ett verksamhetsutvecklingsprojekt på den förskola där jag var på 

min VFU. Barnen som deltog i studien utvaldes genom ett målinriktat urval vilket innebär att 

jag valde ut dem på ett strategiskt sätt (Bryman, 2011). Från början planerade jag att alla barn 

på Tomten födda 2009 (5 åringar) och några barn födda i början av 2010 (4,5 år) skulle delta i 

studien. Det var 9 barn som skulle indelas i tre ålders- och könsblandade grupper. Två barn 

födda på slutet av 2010 skulle utgöra reserver om något barn blev frånvarande från förskolan 

under studiens genomförande. Dessa barn deltog också. Två förskollärare som fick fingerade 

namn, Emma och Anna, deltog i olika delar av studien. Intervjuer och reflektionssamtal med 

dem analyserades inte i denna studie. 

 

Deltagande observation och videoobservation 

 

I etnografiska studier är det vanligt att forskare använder sig av observationer som 

datainsamlingsmetod. Deltagande observationer innebär att forskaren deltar samtidigt som 
hon observerar (Ahrne & Svensson, 2011). Anteckningar på papper och stillbilds- och 

videokamera anges som vanliga sätt att registrera observationer (Bjørndal, 2005). 

Videoobservation användes som huvudmetod för datainsamlingen, vilket gjorde att jag kunde 

fokusera mer på de aktiviteter vi gjorde. Själva uppläggningen av berättandedramat krävde 

mitt deltagande i aktiviteter, vilka bland annat var att informera barnen om uppgiften, skriva 

ner det som de berättade, ställa följdfrågor för att vidga deras berättelse, stötta vid 

bokskapandeaktiviteten samt ta en av rollerna vid dramatiseringen av berättelsen. 
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Att studera kommunikation och samspel mellan barnen under berättandedrama krävde en 

metod som kan fånga och återge återkommande mönster, detaljer och kännetecken i 

samspelet. Med hjälp av video kunde såväl samtal och små ord (så kallad verbal 

kommunikation), som gester och miner (så kallade icke-verbal kommunikation) fångas. I 

enlighet med Änggård (2005) kunde gester och miner ha avgörande betydelse för förståelsen 

av det som skedde mellan barnen under samspelet. Videodata var en viktig informationskälla 

"when we vas interested in what "really" happened rather than in accounts of what 

happened" (Jordan & Henderson, 1995, s. 44).  

 

Det fanns några fördelar med att videofilm som observationsmetod användes. 

Videoinspelningarna kunde observeras flera gånger både i sin helhet och i valda delar. Det var 

värdefullt såväl när mönster i kommunikationen och samspelet mellan barnen letades efter i 

hela materialet som när transkriptionen av de valda delarna gjordes. Jag transkriberade både 

tal och små ord och gester som barnen använde sig av när de kommunicerade med varandra. 

En nackdel med videoobservation upplevde jag endast vid dramaaktiviteterna. Eftersom både 

jag och den andra läraren var deltagare i drama placerades videokameran på ett fast ställe så 

att nästan hela rummet kunde ses. Vid observation av videoinspelningen märkte jag att några 

händelser var otydliga på filmen. Det var i situationer när barnen var nära golvet eller befann 

sig nära intill kameran. Under dramaaktiviteterna togs några bilder som visade sig vara bra 

komplement till videoinspelningen. Några av dessa bilder presenteras i resultatet av denna 

studie.  

 

Några forskare beskriver att barn kan uppleva videokamera som störande eller att deras 

aktiviteter påverkas av filmningen (Corsaro, 2000; Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999; 

Änggård, 2005). Jag informerade barnen om att aktiviteterna skulle videofilmas, men jag 

upplevde inte att barnen blev på något sätt påverkade av detta faktum. En anledning till det 

kan vara att videofilm används dagligen på förskolan idag så att barnen inte lägger märke till 

det. 

 

 

Dataöversikt 
 

Det insamlade materialet består av videoinspelningar, ljudinspelningar, loggboksanteckningar 

och bilder under aktiviteterna samt barnens ritningar. Det material som främst har använts är 

videoinspelningarna av berättandedramaaktiviteterna, fördelade enligt tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: Videoinspelade berättandedramaaktiviteter 
 

Videoinspelade 

aktiviteter  
Grupp 1 TIM Grupp 2 TENS Grupp 3 AVA          Sammanlagt 

Berättande 23 min 35 min 19 min 77 min 

Bokskapande 35 min 45 min 23 min 103 min 

Drama + 
samtal 

10 min +  
13 min 

20 min + 
6 min 

14 min + 
4 min 

77 min 

 
Sammanlagt 9 berättandedramaaktiviteter filmades. Varje grupp (3 grupper) hade tre 

aktiviteter: berättande, bokskapande och drama, med ett reflektionssamtal efter varje aktivitet. 

De videoinspelade berättandedramaaktiviteterna omfattar 257 minuter dvs. 4 timmar och 28 

minuter.  
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Databearbetning och analys 
 

Inom kvalitativ forskning finns det en mängd olika metoder för analys av insamlad data. 

Många av dem liknar varandra och kan vara lämpliga för den här studien. Kvale (2007) 

föreslår att forskaren växlar mellan olika tekniker vid bearbetning och analys av data. Mitt 

tillvägagångssätt utgår från interaktionsanalys, som bland annat fokuserar på hur människor i 

samspel konstruerar mening i sina och varandras handlingar och utsagor så att de blir 

meningsfulla (Jordan & Henderson 1995). 

 

Interaktionsanalys  

 

Analysen av kommunikationen och samspelet mellan barnen under berättandedramat tar 

utgångspunkt i Jordan och Hendersons (1995) analysmetod, som de benämner som 

interaktionsanalys. Denna metod används för analys av samspel mellan människor och mellan 

människor och föremål i deras omgivning. Interaktionsanalysen har sina rötter bland annat i 

etnografi och deltagande observation, samtalsanalys och studier av kroppsspråket.  Metoden 

ger möjlighet att analysera både verbal och icke-verbal kommunikation samt användning av 

artefakter och teknologier. Enligt Jordan och Henderson (1995) kan endast videoinspelade 

material användas för interaktionsanalys. Dessa material ger möjlighet observera en sekvens 

av samspel flera gånger och vid flera tillfällen.  
 

Kommunikationen och samspelet som analyseras i denna studie uttrycks främst genom 

verbala yttranden såsom tal och små ord, gester samt användning av artefakter. Klerfelt 

(2007) lyfter fram vikten av att observera såväl kroppsliga gester som verbala uttryck vid en 

analys för att förstå kommunikation och interaktion. 
 

Vid interaktionsanalys har forskaren ett analytiskt fokus som hjälper henne vara konsekvent 

(Jordan & Henderson, 1995). Vid databearbetning och analys har jag fokus på utmärkande 

drag som kännetecknar kommunikation och samspel mellan barn under berättandedrama. 

Fokus ligger på såväl verbala yttranden som gester.  

 

Bearbetning av materialet 

 

Videomaterialet observerades först i sin helhet. Sedan undersöktes materialet en andra gång 

med fokus på detaljer. Jag letade efter utmärkande drag och mönster som kännetecknade 

kommunikation och samspel mellan barnen under berättandedrama. Likheter och skillnader i 

samspel och kommunikation mellan de tre berättandedramaområdena söktes också. Valda 

delar av videoinspelningar transkriberades och analyserades enligt Jordan och Hendersons 

(1995) interaktionsanalys. Avsikten med transkriptionerna var att analysera hur barnen 

samspelade under berättandedramaaktiviteter och vad som hände i dessa aktiviteter. 

Transkriberingen gjordes genom att verbala yttranden (tal och små ord) och gester skrevs in i 

tabellform. Valda utdrag ur tabeller som finns med i resultatavsnittet granskades flera gånger 

med hänvisning till videofilm och mindre korrigeringar i transkriberingen gjordes. 

 

Bilder och böcker som barnen producerade samt stillbilder som togs under aktiviteter 

analyserades inte i sin helhet. Några bilder som representerade samspelet mellan barn 

användes för att förstärka det analyserade videomaterialet. Bilderna som publiceras i den här 

studien anonymiserades genom att barnens ansikte bortretuscherades med hjälp av Windows 

Live Photo Gallery. Ovanför varje bild angavs ett fingerat namn.  
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Analys av materialet 
 

Återkommande utmärkande drag och mönster sorterades i fyra huvudkategorier. För varje 

kategori lyftes fram ett begrepp som på bästa sätt definierade respektive kategori och som var 

relaterat till situationer som observerades. De fyra begrepp som bäst ansågs skildra 
kommunikationen och samspelet mellan barn under berättandedrama var: konkretisering, 

bekräftelsebehov, stöttning och förhandling. Jag var medveten om att det valda teoretiska 

perspektivet styrde sorteringen och begreppsbildningen, men jag hade bara det empiriska 

materialet i fokus när kategorierna och begreppen bildades. Jag valde de etablerade begreppen 

för att skapa innebörd i mina egna begrepp (Ahrne & Svensson, 2011). Dessa fyra begrepp 

var utgångspunkter vid analys och diskussion av samspelet och kommunikationen mellan 

barnen under berättandedrama respektive barns lärande under dessa. De mest intressanta 

utdragen av situationer som enligt min mening kan ge läsaren en bild av hur samspelet och 

kommunikation mellan barnen under berättandedramaaktiviteter såg ut valdes ut för att 

presentera resultatet. Resultatet presenterades under fyra rubriker: Barnens tendens att 

använda konkreta föremål och egen kropp vid samspelet, Att ge och söka bekräftelse, Att 

stötta varandra och Att förhandla med varandra. Rubrikerna blev en sammanfattning av 

resultatet och analysen för respektive huvudkategori. 
 

 

Berättandedramats uppläggning 
 

I berättandedramaaktiviteterna deltog fem flickor och fem pojkar. På grund av studiens 

begränsade tid bildades grupperna av de barn som var närvarande när berättandeaktiviteten 

skulle genomföras. Grupperna var fasta, d.v.s. barnen fick fortsätta med bokskapande- och 

dramaaktiviteter i samma grupp. Grupperna fick namn efter deltagarnas initialer och bestod av 

följande barn: 

 Grupp 1(TIM): Tage, 5, Ivona, 5, och Mio, 4:5; 

 Grupp 2 (TENS): Tanja, 5:5, Elly, 3:5, Nova, 4, och Sonja, 5:5; 

 Grupp 3 (AVA): Axel, 5, Ville, 4, och Adam, 3:5.  

 

Studien pågick under tre av de fem veckor som jag vistades på avdelningen. Emma deltog i 

alla berättandeaktiviteterna, en bokskapandeaktivitet och två dramaaktiveter. Anna deltog i 

dramaaktiviteten med grupp 2 (TENS). I bildaktiviteterna med grupp TENS och AVA var 

bara jag och barnen deltagande.   

 

Berättandeaktiviteter 

 

När barnen skapade berättelsen satt vi vid matbordet i ett rum som utgjorde en lugn miljö. 

Inledningsvis presenterade jag syftet med uppgiften. Jag ökade barnens intresse genom att 

koppla uppgiften till deras tidigare erfarenheter av berättande, sagor, filmer, teater och drama. 

Vi diskuterade hur en berättelse kan börja, vad en handling är och hur den kan avslutas. Dels 

för att se vad barnen hade för förståelse för detta, men också för att öka barnens delaktighet 

och lika villkor, på så vis att varje barn skulle få förutsättning för lika lång tid för berättande.  

För att varje barn ska vara delaktigt fick det yngsta barnet eller det som inte pratar så mycket 

börja berättelsen. Andra barnet fortsatte där det första stannade och så vidare. Trots att 

aktiviteterna videofilmades antecknade jag barnens berättelser på papper. Tanken med 

anteckningarna var att de skulle utgöra stöd när jag skulle lyssna och skriva ner berättelserna 

samt när jag skulle upprepa det som barnen hade sagt under berättandet. När barnen avlutade 

sin berättelse fick de leka själva en stund medan jag och Emma reflekterade över den 
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genomförda aktiviteten. Jag lyssnade på inspelningen av barnens berättelse och skrev ner den. 

Direkt efter att den första gruppen hade avslutat berättandeaktiviteten insåg jag att "laget 

runt"-metoden inte fungerade. Dels blev barnen som hade inspiration och vilja att berätta 

avbrutna när det kändes som att de pratade för länge, vilket resulterade att barnen tappade 

berättandelusten. Dels blev barnen stressade över att alla tittade på dem och väntade, vilket 

gjorde att barnen blev tysta eller sa "Jag vet inte". Beslutet om att inte använda turordningen 

vid berättandet visade sig vara positiv för barnens lust att berätta. Istället fick barnen 

möjlighet att berätta färdigt, tillägga någonting medan ett annat barn berättade samt berätta 

när de hade inspiration. Barnen i den sista gruppen fick också röra sig fritt i rummet och 

använda föremål som fanns där om de ville. Dessa förändringar resulterade i att barnen 

använde saker och sin kropp för att få inspiration eller utveckla berättelsen. 

 

Bokskapandeaktiviteter 

 

Den andra aktiviteten var att barnen ritade delar av sin berättelse. Vi började med att jag läste 

den renskrivna berättelsen från dator. Barnen fick möjlighet att rätta till och utveckla 

berättelsen. Om barnen inte tidigare hade kommit överens om sagans namn gjorde de det vid 

detta tillfälle. Sedan fick varje barn välja minst ett moment från berättelsen att rita och måla. 

De kom överens om hur framsidan skulle se ut och vem skulle rita den. Barnen fick också 

välja fonttyp och färg för den datorskrivna texten. När jag skrev ut texten läste jag den igen 

för barnen. Efter det klistrade de in sina ritade bilder på pappret, så att de stämde överens med 

texten. Vi laminerade papperet med texten och bilderna och häftade sedan ihop sidorna så att 

det hela liknade en bok.  

 

Dramaaktiviteter 
 

I dramat skulle alla barn som omfattades av projektet delta. Dramaaktiviteterna brukade börja 

med att jag läste gruppens berättelse och visade boken som den aktuella barngruppen hade 

gjort. Barnen som hade skrivit berättelsen valde vem som skulle vara "regissör", som skulle 

leda dramatiseringen. Andra barn kunde välja någon av rollerna. "Regissören" upprepade 

rollerna och förklarade för de andra vad och hur de skulle göra. Andra barn fick komma med 

sina synpunkter. Jag hjälpte "regissören" och de andra barnen genom att läsa delar av 

berättelsen igen. Efter varje dramaaktivitet fördes gruppsamtal med barnen för att ge dem 

möjlighet att reflektera över aktiviteten och öka deras delaktighet i processen. 
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Resultat och Analys 
 

Detta avsnitt berör de resultat som framkommit genom bearbetning och analys av 

videoobservationer som fokuseras på kommunikation och samspel mellan barnen under 

berättandedramat. Efter att en första genomgång av videomaterialet hade gjorts hade vissa 

mönster utkristalliserat och bildat olika kategorier. Fyra utmärkande drag som kännetecknade 

kommunikationen och samspelet mellan barnen under berättandedramat var barnens tendens 

att: använda konkreta föremål och egen kropp vid samspelet, ge och söka bekräftelse, stötta 

varandra och förhandla med varandra. Samspelet mellan barn (som illustrerar dessa nämnda 

kategorier) har transkriberats såväl vad det gäller verbala uttryck som gester. I följande kapitel 

redovisas och analyseras några exempel på kommunikation och samspel mellan barn som 

utmärker de nämnda kategorierna. Barnen i studien kallar ofta sina berättelser för sagor och 

dramat för lek, därför använder jag också de begreppen i resultatet. 

 

  

Barnens tendens att använda konkreta föremål och egen kropp vid 

samspelet  
 
Utmärkande för denna kategori är att barnen visade tendenser att använda konkreta föremål i 

samspelet med andra barn. I kommunikationen med andra barn strävade barnet att konkretisera 

det som hon berättade eller gjorde för att underlätta både för sin egen och andras förståelse. 

Barnet använde kroppen och olika föremål som fanns i rummet för att visa andra vad hon 

menade och för att kunna utveckla sin berättelse eller teckning, samt i fallet när hon ledde 

dramatiseringen av sagan. Konkretiseringen blev mest uppenbar i videofilmer där 

berättandedramaaktiviteter genomfördes med gruppen AVA, fastän barnen från andra två 

grupper också använde såväl konkreta föremål som fanns i rummet som sina bilder när de 

kommunicerade och samspelade med andra barn. 

 

Nedan presenteras ett exempel från respektive berättandedramas område som enligt min 

mening tydliggör denna kategori. Alla utdrag som berör kommunikationen och samspelet med 

barnen under berättandedramat har jag valt att skriva i tabellform enligt Jordan och Henderson 

(1995), vilket på ett tydligt sätt visar både tal, små ord och gester, vilket i sin tur kan skapa 

förståelse för hur kommunikationen och samspelet mellan barnen gick till. Exempel 2 och 5 

analyseras utifrån de bilder som lärarna tog under aktiviteterna respektive barnens ritningar.  

 

Exempel 1 (Berättandeaktiviteten, grupp AVA) 

 

Detta exempel visar hur barnen använde konkreta föremål och sin egen kropp såväl för att 

utveckla den gemensamma berättelsen som att tydligöra den för andra. Den videofilmade 

aktiviteten är 19 minuter lång. Axel, Ville, Adam, läraren Emma och jag satt vid bordet i 

rummet som kallas för Caféet. Emma presenterade uppgiften för barnen. De skulle 

tillsammans skapa en berättelse. Adam, som var yngst i gruppen, började berättelsen: "Det var 

två monster". Han fick sedan svårt att fortsätta.  

 

Utdrag: 1 

Barnen: Tal och småord Gester 

Ville  Sträcker sig över bordet, vilar huvudet i 

händerna och ser otålig och trött ut. 

Axel Och sen var det en linbana som 

monstren förstörde 

Tittar på Adam och lärare. 
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Ville Var de starka? Lyfter upp sitt huvud tittar på det läraren 

skriver. Vänder sig sedan mot Axel. 

Adam Javisst, de var starka. Tittar på Ville och Axel, reser sig lite från 

stolen och visar muskler. 

Axel /.../Monstrena var på lekplatsen som 

finns bakom mitt hus/.../ 

Tittar på läraren. 

Emma /.../ Hur såg monstren ut? /.../ Vad 

gjorde de? /.../ Vad hände sen? /.../ 

Ställer följdfrågor och tittar på barnen. 

Axel  Stiger upp från stolen och går fram och 

tillbaka. 

Emma Vad gör du nu? Tittar på Axel. 

Axel Monster går så. De hoppar jättehögt 

när de går. De kan också flyga.  

Går sakta med stora steg samtidigt som han 

flyttar handen fram och tillbaka. Sedan börjar 

han hoppa med stora steg. Han lyfter armarna 

rakt ut från kroppen. 

Adam och 

Ville 

 Tittar på Axel och ler. Efter en stund börjar de 

också hoppa. 

Adam Det är ett monster. Tar en gummigris och flyttar den upp och ner 

på bordet. 

Axel Och de tog ett strykjärn. Ett sånt 

strykjärn och strök sönder hela 

lekplatsen.  

Tar ett riktigt strykjärn som de använder som 

leksak. Sätter sig igen. Visar strykjärnet för de 

andra. 

Ville Och de tryckte den röda då? Pekar på röda knappen på strykjärnet. 

 

 

Exempel 2 (Bokskapandeaktiviteten, grupp AVA)  

 

Detta exempel beskriver hur samspelet mellan barnen utvecklades när barnen använde 

artefakter. Aktiviteten började med att barnen lyssnade på den egna berättelsen som läraren 

hade skrivit ner på datorn. När läraren kom till delen där ett monster strök sönder lekplatsen 

(se bilaga 3) tog Axel strykjärnet och drog med det över bordet. Adam ville ta strykjärnet från 

Axel. Läraren avbröt konflikten från början och uppmuntrade Axel att berätta hur monstret 

använde strykjärnet.  

  

Utdrag: 2 
Barnen: Tal och småord Gester 

Axel Först gjorde de så. Drar strykjärnet över bordet och trycker 

på den röda knappen. 

Adam   Tittar på Axel och det han visar. 

Axel Sen använde de den blåa knappen för 

att kyla ner. 

Trycker på blåa knappen på strykjärnet. 

Adam Får jag prova? Tittar på Axel. 

Axel  Nickar med huvudet och överlämnar 

strykjärnet. 

Adam  Drar strykjärnet över bordet några 

sekunder. 

Adam Tryckte de den här? Vänder sig till Axel och pekar på 

knappen? 

Axel Ja, de tryckte den röda och den blåa. Peka på knapparna. 

 

Adam fortsatte undersöka strykjärnet och drog det över bordet. Läraren läste vidare om vad 

som hände när det kalla vattnet rann ut från strykjärnet. Samtidigt som barnen lyssnade på 

läraren undersökte de strykjärnet, ställde frågor till varandra och läraren och på sätt 
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fördjupade de sig i sagans innehåll. Det var Adam som ställde de flesta frågorna, samtidigt 

som han lekte med strykjärnet. Han hade nya idéer och tog en roll i sagan. Sedan valde de 

snabbt vad de skulle rita. När de hade ritat färdigt satte de pennkorkar på sina fingrar för att 

bli monster med vassa klor. De lekte en stund vid bordet. Monsterleken fortsatte efter 

aktiviteten i ett annat rum.  

 

Exempel 3 (Dramaaktiviteten, AVA)  

 

Exemplet från dramaaktiviteten visar hur barnen använde artefakter för att kunna gestalta 

delar av sin saga.  

 
I dramaaktiviteten deltog både barnen vars saga dramatiserades och barnen från en annan 

grupp. Aktiviteten började med att läraren läste sagan om "Två monster som förstörde en 

lekplats" som gruppen AVA hade skapat. Axel var regissör och ledde dramatiseringen men 

han ville också vara ett av de två monstren. Tage var det andra monstret och de övriga barnen 

var människor som lekte superhjältar. Axel förklarade för de andra barnen att han och Tage 

var monster kom till lekplatsen. Axel pekade på klädställningen som skulle föreställa linbana. 

Han tog strykjärnet och demonstrerade för de andra hur monstret strök sönder lekplatsen (bild 

1). Adam, Mio och Tage vill också prova att stryka lekplatsen. Axel gav strykjärnet till Mio 

och förklarade hur han skulle göra (bild 2 och 3).  

 

 

Bild 1           Bild 2  Bild 3 

 

 

Analys 

 
Exempel 1 visar att samspelet mellan barnen vid berättandet var begränsat och långsamt innan 

de började använda kroppen och andra föremål för att underlätta för sin egen och andras 

förståelse av innehållet. Axel konkretiserade berättelsen om två monster genom att sätta det i 

en känd miljö, sin lekplats. När orden inte upplevdes som tillräckliga för att förklara för de 

andra vad han menade började han använda kroppen (visade hur en linbana ser ut och hur ett 

monster går). När berättelsen blev mer konkret ökade intresset hos två andra barn, så även 

deras delaktighet i sagan. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv, enligt vilket jag bygger min analys av de tre exemplen, kallas 

de föremål som barnen använder i berättandedramat för kulturella artefakter. Adam använde 

en kulturell artefakt (strykjärn) som fanns i hans omgivning för att hantera de problem han 

ställdes inför – att fortsätta en berättelse. Även för att förstå och kunna hantera det abstrakta i 

berättelsen använde han bekanta föremål som används av människor i hans omvärld på 

samma sätt. Monstren i hans saga använde strykjärnet för att stryka lekplatsen på samma sätt 



 

19 

 

som vanliga människor stryker kläder. Ur ett sociokulturellt perspektiv blev strykjärnet ett 

medierande verktyg för att barnen skulle kunna förklara och förstå sagans abstrakta innehåll.    

 

Samspelet mellan barnen knöts till det konkreta föremålet. Exempel 2 visar tydligt hur den 

kulturella artefakten (strykjärnet) blev utgångspunkt för barnens samspel och kommunikation. 

I kommunikationen mellan Axel och Adam användes både språk och gester som ett 

komplement till tal. I ett sociokulturellt perspektiv blir såväl språk som gester kulturella 

redskap för att bearbeta abstrakta problem – Adam förstod hur strykjärnet fungerade och hur 

monstren hade använt det. Strykjärnet som en kulturell artefakt kan ses som ett verktyg för 

samspel och kommunikation mellan barnen.  

 

Exempel 3 visar att barnen använde artefakter (strykjärn) på ett konkret sätt, d.v.s. som det 

används av människor idag (för att stryka), när de gestaltade det abstrakta innehållet (monster 

som stryker sönder en lekplats med ett strykjärn). Då blev artefakten (strykjärnet) ett verktyg 

för barnen för att förstå innehållet i sin saga för att kunna dramatisera den. Jag anser att 

strykjärnet i denna situation blir ett verktyg för att öka samspelet mellan barnen och deras 

delaktighet vid dramatiseringen av sagan.  

 

Slutsats  

 

Resultatet visar att barnen har en tendens att använda konkreta föremål/artefakter och egen 

kropp vid samspelet och kommunikation. Utifrån analysen kan jag dra slutsatsen att barnen 

ska få möjlighet att använda olika artefakter under berättandedrama, när de skapar berättelse 

och bildbok samt getaltar sin saga. Detta kan hjälpa barnen såväl att förstå och utveckla sin 

berättelse respektive bilder som att dramatisera sin saga. I de tre exempel kan också ses att 

barnen blev mer delaktiga, främst de yngre, när artefakterna användes för att konkretisera 

innehållet.  

 

 

Att ge och söka bekräftelse 
 

Resultatet visar att när barnen samspelade med varandra gav och fick de inte endast 

bekräftelse för det de sade eller gjorde, de sökte även aktivt söker bekräftelse från sina 

kamrater för sina handlingar. Att barnen gav och sökte bekräftelse var återkommande i alla tre 

berättandedramaaktiviteterna. Jag har valt ett exempel från bokskapandeaktiviteten och 

presenterar det i tabellform för att både tal, små ord och gester på så vis blir tydliga.  

 

Exempel 4 (Bokskapandeaktiviteten, grupp TENS) 

 

Den videofilmade aktiviteten är 45 minuter lång. Tanja, Nova och Sonja skulle rita delar av 

sin saga som de hade skapat två dagar innan. Elly, som hade varit med i berättandeaktiviteten, 

var sjuk. De andra barnen som inte deltog i aktiviteten var ute. Nu riktades intresset mot 

innehåll och disposition av sagan. Meningen var att de skulle rita delar av sin saga och på ett 
sådant sätt bearbeta sagans innehåll och förstå dess händelseförlopp. Läraren introducerade 

uppgiften och läste barnens saga. Medan läraren läste rättade barnen till texten och utvecklade 

sagan. Tanja och Sara lyssnade noga medan Nova verkade mindre intresserad. Hon hade 

redan börjat rita. Tanja kommenterade vem som hade berättat vilken del av sagan, Sonja 

nickade. Både Tanja och Sonja kompletterade berättelsen genom att fylla på de gamla 

meningarna med nya ord. De hade också nya idéer. 
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Utdrag: 3 

Barnen: Tal och småord Gester 

Sonja De åt lite soppa med sked. De hade nån 

dricka. Hm. Det var vatten och saft. Eller 

hur? 

Vänder sig mot Tanja. 

Tanja Ja. Och mjölk. Där fanns också mjölk. 

Eller hur? 

Nickar och tittar på Sonja. 

Sonja Ja, till bebisen. De tittar på varandra. 

Tanja Aha! Nickar. 

Sonja Ja, för att de fick en bebis. Nickar och visar med händerna. 

Tanja Aha, och nappen till bebisen. Nickar. 

Sonja Ja, och välling. Tittar på Tanja 

Tanja Ja, välling, för att bebisen dricker välling. Vänder sig till läraren och väntar att hon 

ska skriva det de har sagt på dator. 

Tanja Och en välling till bebisen, som Sonja har 

sagt. Eller hur Sonja? 

Vänder sig mot Sonja. 

Sonja Mhm. Nickar och ser på Sonja. 

Sonja ... och jättestor! (om en spruta som pappan 

får) 

Vänder sig mot Tanja och ler. 

Tanja Ja, jättestor som en jätte. De visar varandra hur stor sprutan är.  

 
 

Analys 

 

Detta utdrag ur kommunikationen och samspelet mellan Tanja och Sonja visar att samspelet 

mellan dem präglas av aktivt lyssnande och bekräftelse. De bekräftar varandra genom att: 

 

 repetera vad den andre har sagt; 

 använda småord som ja, aha, hm och mhm; 

 använda gester som exempelvis nickningar, ögonkontakt och kroppshållning (vänder 

sig mot den andra). 

 

På sådant sätt stimulerade de kommunikationen och samspelet, vilket resulterade i att de 

utvecklade sin saga. Varje uttalande anslöt till följande och Tanja och Sonja följde varandra. 

Det fanns ett tydligt turtagande som gav samtalet en dialogisk karaktär. Tanja följde Sonjas 

mening och fyllde på med nya ord och meningar vilka Sonja bekräftade och fortsatte.  

 

Både Tanja och Sonja använde uttrycket eller hur. Detta kan förstås som att de sökte 

bekräftelse på att andra hade uppfattat vad som hade sagts. Å ena sidan kan det tolkas som att 

de sökte bekräftelse för att öka sin egen självkänsla.  Å andra sidan kan det vara ett sätt att 

komma överens om sagans innehåll. 

 

Slutsats 

 

Resultatet visar att barnen samspelade med varandra genom att ge såväl verbal som icke-

verbal bekräftelse. Genom att använda språk och småord bekräftar barnet att hon har förstått 

meningen. Barnen gav bekräftelse också genom att vända sig mot och titta på den andra, nicka 

och visa med kroppen och händerna. Barnen samspelade med andra inte bara genom att ge 

bekräftelse utan även genom att de aktivt sökte bekräftelse genom att använda det verbala 

utrycket eller hur och genom gester, då de vände sig och tittade på den andra. 
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Att stötta varandra 
 

Utmärkande för den här kategorin är att barnens samspel präglades av stöttning. De stöttade 

varandra under processen när de skapade sin berättelse, ritade och dramatiserade sin saga. Här 

redovisas och analyseras två exempel från bokskapandeaktiviteten, som visar hur barnen 

stöttade varandra under samspelet och kommunikationen. Förutom två utdrag ur 

kommunikationen presenteras några av barnens bilder där barnen stöttar detta utmärkande 

drag, att barnen stöttar varandra, i samspelet är tydligast.  

 
Exempel 5 (Bokskapandeaktiviteten, grupp: TENS) 

 

I denna aktivitet skulle barnen rita delar av sin berättelse (se bilaga 2). Sonja valde snabbt att 

hon ville rita ett vagnhus och det som fanns därinne. Tanja ritade husets utseende. Sonja och 

Tanja förklarade för varandra det som de ritade, även när ingen av dem ställde frågan. De 

tittade på och kommenterade varandras bilder samt byggde små berättelser kring bilderna. 

Bilderna nedan illustrerar samt avbildar vagn där katten och grisen leker.  

 

 
Bild 4: Tanja(5:5 år)   Bild 5: Sonja(5:5 år) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 

 

Genom att berätta för varandra om det de ritade utvecklade de sin saga och sina bilder. 

Mamman som fanns på båda bilderna kom in som en ny figur som inte fanns från början. 

Flickornas bilder liknar varandra och de är detaljrika. Sonja ritade pappan som fått sprutan, så 

hon kopplade sin bild med en senare sekvens i sagan. Det tyder på att flickorna stöttades och 

inspirerades av samspelet med varandra. Fastän bilderna visar att flickorna har imiterat 

varandras teckningar blev diskussionen mellan dem intensiv, vilket ledde till att deras bilder blev 

detaljrika. Detta exempel visar att Tanja och Sonja samspelade genom att stötta varandra i 

bildproduktionen. Bilderna verkar således vara ett redskap för att samspela och stötta varandra. 
 

 

Exempel 6 (Bokskapandeaktiviteten, grupp: TENS) 

 

Följande utdrag från bokskapandeaktiviteten med samma grupp som i exempel 5 visar hur 

Tanja och Sonja samspelade med Nova genom stöttning när Nova skulle rita en sekvens från 

sagan. 
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Utdrag: 4 

Barnen: Tal och småord Gester 

Nova  Tittar på Tanjas och Sonjas teckningar. 

Tanja Vad gör du? Vänder sig mot Nova. 

Nova Jag orkar inte rita. Tittar på Tanja och vänder sig till läraren. 

Tanja Du kan rita vad som helst. Jag kan 

hämta min katt så du kan titta på 

katten när du ritar. 

Springer och hämtar en katt gosedjur från sitt 

fack och ger den till Nova. 

Nova Jag kan inte rita en katt.  Tittar på läraren. 

Tanja Testa Nova. Det är kanske enkelt. 

Eller hur Sonja.  

Vänder sig till Sonja. 

Sonja Mhm. Testa det är faktisk enkelt. Ser snabbt på Nova. 

Nova Nehe, det är det inte. Jag kan inte rita. Tittar på Tanja och Sonja 

Sonja Då kan vi inte rita sagan med dig 

Nova. Då kan vi inte berätta hela 

sagan till de andra.  

Lyfter huvudet från sin teckning och tittar på 

Nova. 

Tanja Nej, vi kan inte berätta hela historien... 

Du är också duktig och du kan rita. 

Vänder sig till Nova. 

Sonja Katten har fyra ben. Tar katten och visar för Nova. 

Nova Mhm Sträcker sig över bordet och lägger ner huvudet. 

Tanja Är du trött Nova? Jag är också trött 

min bror väckte mig tidigt. 

Ser på Nova. 

 

 

Exempel 7 (Bokskapandeaktiviteten, grupp: TIM) 
 

Mio ritade Eldon (en figur från deras berättelse) flera gånger i olika situationer. Alla bilder 

var lika varandra. Läraren frågade Mio om han kunde rita när Eldon var i fängelsehålan. Mio 

svarade att han inte kunde rita ett fängelse. Läraren frågade om någon kunde hjälpa Mio att 

rita ett fängelse.  

 

Utdrag: 5 
Barnen: Tal och småord Gester 

Ivona Ja, jag kan rita efter jag har ritat 

färdigt min bild. 

Tittar på sitt papper och fortsätter rita. 

Mio Jag är färdig. Puttar på pappret där han har ritat Eldon utan 

fängelse.  

Ivona Kolla här, kollaaa. Tar ett nytt papper och börjar rita en linje. 

Mio  Tittar på det Ivona ritar. 

Ivona Bara gör så här. Ritar några linjer (bild 6). 

Ivona Man ritar bara som ett hus sen gör 

man bara streck.  

Pekar på Mios bild av Eldon och förklarar. 

Mio  Lyssnar och tittar på det Ivona pekar på. 

Mio Titta, ska se så ut? Ritar en cirkel runt ritningen av Eldon och ritar 

streck över honom (bild 8). Visar sin bild för 

Ivona och Tage. 

Tage Nu är jag färdig. Jag ska rita 

fängelsehålan. 

Ritar en fyrkant och horisontala streck.    

Tage Titta så ska det se ut. Lyfter upp sin teckning och visar för Mio. 
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Bild 6: Ivona (5 år)            Bild 7: Tage (5 år)   Bild 8: Mio (4:5 år) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 

 

Exempel 6 och 7 visar att barnens samspel präglades av stöttning och empati. Tanja stöttade 

Nova både verbalt (du kan rita, testa, du är duktig) och genom gester (hämtade sitt gosedjur). 

Resultatet visar också att barnen samspelade och stöttade varandra genom att imitera 

varandra, framför allt när de ritade delar av sin saga. Ibland valde de samma segment av sagan 

eller samma figur. Som exempel 5 visar behöver imitation av andras teckning inte innebära att 

bilderna är efterapande och mindre värda, utan att de blir ett stöd för diskusson och gemensam 

utveckling. Det visade sig att imitation kan utgöra en grund för diskussion. I utdrag 5 

instruerade Ivona, som visste hur ett fängelse såg ut, Mio i hur han skulle rita det. Hon var 

den som "ägde" kunskap och hon antog lärarrollen. Ivona ritade inte istället för Mio. Istället 

förklarade hon för honom hur ett fängelse såg ut, samt att hon ritade streck som föreställde 

fängelsegaller. Både Mios tal och hans gester signalerade att han inte ville rita mer. Men, när 

Ivona började instruera honom ökade hans intresse för att fortsätta rita. Mio lyssnade och 

visade uppmärksamhet för det Ivona ritade. Kommunikationen präglades av såväl språk som 

gester. Ivona använde båda delarna för att instruera Mio medan Mio använde dem för att 

imitera det Ivona ritade. Tage som var upptagen med sin teckning verkade inte delta i 

samspelet, men det som han ritade, också en fängelsehåla, och som han visade Mio bevisar 

motsatsen. Även om det kanske inte syns på bilderna har de alla tre (6,7,8) samma teman – 

fängelsehålan. Bilderna visar att de mer kunniga kamraterna instruerade den mindre kunniga i 

att rita en fängelsehåla.  

  

 

Slutsats 

 
Resultatet visar att barnen stöttade varandra under bokskapandeaktiviteterna genom att 

instruera och imitera samt diskutera med varandra. En analys av resultatet visar också att 

samspel uppstod när ett barn som ansågs vara bra på någonting stöttade ett annat barn, genom 
att instruera sin kamrat att klara den valda uppgiften. Instruerandet förekom i alla segment av 

berättandedramat.  
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Att förhandla med varandra  
 

Utmärkande för den här kategorin är att samspelet mellan barnen karakteriseras av olika typer 

av förhandlingar. I berättandeaktiviteterna förhandlade barnen om bland annat sagans namn, 

innehåll och avslutning samt om karaktärernas utseende och namn.  I 

bokskapandeaktiviteterna förekom såväl förhandlingar mellan barn som förhandlingar med 

barnet själv. Barnen förhandlade om följande: vilket motiv från sagan de skulle rita; vilken 

bild som passade ihop med texten; att välja ut en bild av flera liknande; textens typsnitt, 

storlek, färg samt huvudsidans utseende. Dramaaktiviteterna karakteriserades av 

förhandlingar som inträffade mellan regissören och skådespelarna.  Det handlade oftast om att 

välja roll, vara aktiv i dramaleken eller vara publik, lyssna på regissören samt följa sagans 

disposition, som i bildboken, eller fördjupa sig i leken, som fångade och engagerade barnen 

och. Tre exempel följer, som redovisar hur barnen samspelar genom att förhandla med 

varandra.  

 
Exempel 8 (Berättandeaktiviteten, grupp TIM) 

 

När barnen avslutade berättelsen uppmanade läraren att de skulle komma överens om sagans 

namn. Barnen hade svårt att komma på ett namn. Läraren ställde frågor om vad sagan 

handlade om och vilka huvudpersonerna var. 

 

Utdrag: 6 

Barnen: Tal och småord Gester 

Tage Pappan och pojken. Tittar på bordet. 

Ivona Nej, det tycker jag inte. Skakar på huvudet och tittar på läraren. 

Mio Jag vet inte. Saga. Vänder sig mot läraren. 

Läraren Saga eller sagan om pappan och 

pojken. 

Tittar på Mio. 

Mio Mhm. Sagan om pappan och pojken. Nickar. 

Läraren Ivona, vad tycker du? Ser på Ivona. 

Ivona Sagan om pappan och pojken som sa 

Mio. 

Vänder sig mot Mio. 

Tage Sagan om pappan och pojken. Nickar. 

 
Analys 

 

Förhandlingar om ett gemensamt namn för sagan krävde först och främst att barnen höll med 

om att de skulle hitta ett namn som alla gillade. Här handlar samspelet om att kunna ta egen 

ställning och acceptera andras åsikter samt omarbeta sin uppfattning. Detta gjorde både Ivona 

och Tage. Exemplet visar också att läraren initierade förhandlingar mellan barnen genom att 

ställa frågor till dem. Kommunikation är dock inget som sker endast på lärarens initiativ utan 

skapas i samspelet mellan lärare och barnen. Barnen använde sig av lärarens frågor som 

resurser för att ta ställning och diskutera fram sagans namn. Gester såsom skaka huvudet, 

nicka, vända sig mot den personen som barnet kommunicerade med förstärkte samspelet 

under förhandlingen. 

 

Exempel 9 (Bokskapandeaktiviteten, grupp TIM) 

 

Här skulle barnen välja färg på bokstäverna och bestämma sig för hur de skulle se ut. 
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Utdrag: 7 

Barnen: Tal och småord Gester 

Tage Blå. Tittar på läraren och sedan på Ivona. 

Ivona Nej, jag tycker inte om blå. Skakar huvudet, tittar på Tage och 

fortsätter sedan rita. 

Tage Du vet ingenting. Tittar på Ivona. 

Läraren Ni får välja vilken färg ni vill. De går bra att 

välja flera färger. 

Tittar på Tage. 

Tage Jag ska välja blå. Stiger upp från bordet och går till Mio 

som inte är vid bordet. 

Tage Mio! Vilken färg ska du ha på dina bokstäver? Hämtar Mio. 

Mio Röd. Tittar på datorn. 

Tage  Jag vill ha ljusblå och röd. Tittar på Mio och tar sedan ett nytt papper 

och börjar rita. 

Ivona Rosa och blå. Tittar på läraren och på Tage samt ler. 

Tage Orange. Tittar på läraren. 

Mio Orange. Tittar på Tage. 

Ivona Det ska vara orange. Pekar på sagans titel på datorskärmen. 

 

 

Analys 

 

Här handlade samspelet om att förhandla fram en överenskommelse om färg på bokstäverna 

som den gemensamma bildboken skulle ha. En viktig del av deras förhandling var att få sin 

favoritfärg på bokstäverna i boken. Varken Tage eller Ivona var beredd att ge upp, vilket 

skulle kunna leda till en konflikt. Samspelet mellan barnen förändrades från ett konfliktfyllt 

till ett respektfyllt samspel när barnen fick veta att det var tillåtet att välja flera färger.  

 

 

Exempel 10 (Dramaaktiviteten, TENS) 

 

Här skulle barnen som hade skrivit sagan komma överens om vem som skulle vara regissör 

och leda dramatiseringen av sagan.  

 

Utdrag: 8 

Barnen: Tal och småord Gester 

Tanja Jag vill gärna vara. Håller ner huvudet. 

Sonja Du ska vara mamman som köra 

vagnen, eller hur? 

Vänder sig mot Tanja. 

Sonja Vi har pratat om att jag ska vara 

katten och att du ska vara 

mamman. 

Tittar på Tanja och lutar sig mot henne.  

Tanja  Tittar på golvet och vänder sig sedan mot läraren. 

Tanja Jag vill vara regissör men jag kan 

inte läsa.  

Tittar på läraren. 

Läraren Jag kommer att läsa.  Ser på Tanja. 

Nova Jag ska vara katten. Ser på de andra barnen. 

Elly Jag ska vara grisen. Tittar på läraren. 

Tage Jag vill vara grisen. Tittar på de andra barnen. 
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Analys 

 

Utdrag 8 beskriver hur barnen samspelade genom att förhandla om sina roller i 

dramaaktiviteten. Samspelet genom förhandlingarna präglades av självbestämmande och 

egenmakt. Å ena sidan handlade samspelet om att det krävdes att barnen själva bestämde sin 

egen roll och å andra sidan var de tvungna att bestämma tillsammans. Barnen förhandlade 

genom att använda talet för att säga vilken roll de ville ha och genom att använda gester för 

att behålla sin position. Läraren förväntades vara stöd för barnen i att bevara sina positioner 

och genomföra sina önskemål om roller. Konflikten mellan Tanja och Sara i förhandlingen 

tolkar jag som konflikten mellan att bestämma själv eller att vara med sin kamrat. Denna 

förhandling tolkar jag som att Sara var på väg att bestämma över Tanja genom att använda 

kamratförtryck. Tanja använde läraren som stöd för att kunna få igenom sin egen vilja. 

Hennes verbala strategier (säga det hon vill) och gester (vända sig mot läraren) använde hon i 

kommunikationen med läraren istället för att tala direkt till Sonja. Både Sonja och Tanja 

anpassade och omvandlade sina handlingar i förhållande till hur den andre agerade. Tanja 

accepterade att ta mammas roll för att Sonja ville det. Sonja accepterade till slut att Tanja 

skulle vara regissör för att hon visade så tydligt att hon ville det.  

 
Slutsats 

 

Resultatet visar att kommunikationen och samspelet mellan barnen under berättandedramat 

kännetecknades av olika förhandlingar. Barnen förhandlade bland annat om sagans namn och 

innehåll, bilderbokens utseende samt om sina roller i dramat. Förhandlingarna kan ses som en 

väg till överenskommelse om det gemensamma uppdraget.  
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Diskussion  
 

I detta diskussionsavsnitt vill jag, med utgångspunkt i studiens resultat, sätta samspelet och 

kommunikationen mellan barnen under berättandedrama i relation till barnens lärande, så som 

presenterats i teoriavsnittet samt i tidigare forskning om berättande och drama. Resultatet 

diskuteras även i förhållande till studiens syfte och forskningsfråga. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv ser samspelet med andra i organiserade verksamheter och 

utnyttjande av olika kulturella verktyg såsom språk och fysiska artefakter som viktiga när man 

analyserar barnens lärande, tänkande och handlande (Säljö, 2000). Vid analys av resultatet 

utgår jag från att kommunikation mellan barn inte utesluter varandra utan att kommunikation 

förutsätter och bygger på tänkande, som är en viktig länk mellan individen och omvärlden 

(Säljö, 2000). Avsikten med studien har varit att med utgångspunkt i sociokulturella 

perspektiv och en enkel kommunikationsmodell beskriva och analysera hur barnen samspelar 

och kommunicerar med varandra under ett berättandedramas tre områden: berättande, 

bokskapande och drama. Det övergripande syftet med den här studien har varit att bidra till en 

ökad förståelse för hur berättandedrama kan stimulera samspel och kommunikation mellan 

barn. Studiens resultat visar att under berättandedramat uppstår ständigt situationer där barnen 

på olika sätt kommunicerar och samspelar med varandra. Jag kan tolka det som att 

berättandedrama kan vara ett bra verktyg för att stimulera samspel och kommunikation mellan 

barn. I en sådan arrangerad situation, där barnen får arbeta i små grupper där de själva 

bestämmer innehållet i sina berättelser och bilder och även får leda dramaprocessen, kan 

barnen träna sina sociala, kognitiva, kreativa och kommunikativa förmågor. Detta stämmer 

väl överens med tidigare forskning som säger att både berättande och drama kan användas 

såväl för att förbättra samspelet mellan barn och utveckla kommunikationsstrategier (Johnson, 

2001; Joronen m.fl., 2011; Peter, 2003, 2008; Wright m.fl., 2013; Öfverström, 2006) som för 

att påverka den allmänna kognitiva utvecklingen och därmed också språket (Gupta, 2009).  

 
I denna studie ses barnen och lärarna som aktörer. Studien har en stark tonvikt på barns 

perspektiv, vilket innebär att lärarens aktörskap analyseras endast om det har direkt betydelse 

för kommunikationen och samspelet mellan barnen. Flera forskare betonar lärarens 

deltagande och stödjande roll i både berättande- och dramaaktiviteter (Törnquist, 2006). Jag 

anammar Vygotskijs (2001) tankar om att lärandet baseras på såväl samspelet mellan barn 

som samspelet mellan barn och vuxna. Jag utgår från att läraren stödjer och stimulerar 

samspelet och kommunikationen mellan barnen under berättandedramat. Klerfelt (2007) har 

sett att barn behöver tillgång till en pedagog som stödjer dem i att förstå att ett problem kan ha 

flera lösningar. Barnen i den här studien använder sig av läraren som stöd när de ska ta 

ställning och diskutera fram lösningar på ett problem. I vissa situationer uppmuntrar läraren 

samspelet mellan barnen (exempel 7 och 9).  

 

En analys av resultatet visar att kommunikationen och samspelet mellan barnen under 

berättandedramat kännetecknas av fyra begrepp: konkretisering, bekräftelsebehov, stöttning 

och förhandling.  

 

Konkretisering 

 

I samspelet med andra barn tenderar barnet att konkretisera det som hon berättar eller gör för 

att underlätta sin egen och andras förståelse av innehållet samt för att kunna utveckla sin 

berättelse, teckning eller gestaltning av sagan. Med ett sociokulturellt perspektiv ses artefakter 

som redskap som medierar verkligheten för människor (Säljö, 2010).  Fysiska redskap, 
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artefakter, har utvecklats för att hantera praktiska problem som överskrider människans förmåga 

(Säljö, 2010). Resultatet visar att barnen använde både konkreta föremål, tidigare erfarenheter 

och sin kropp för att kunna underlätta sin och andras förståelse av innehållet, samt för att 

utveckla den abstrakta berättelsen. Exemplet från Skantz-Åberg, m.fl. (2013) studie visar att 

barnen kan få en idé till sin berättelse om den lilla musen från en datormus. Ett fysiskt verktyg 

(datormus) blir ett djur, som blir huvudpersonen i en berättelse.  

 

Enligt Vygotskij är språket det viktigaste verktyget för tänkandets utveckling (Vygotskij, 

1978) d.v.s. för barnens förståelse. När forskaren analyserar barnens tänkande och lärande 

som delar av mänskliga verksamheter istället för som något i sig står det omedelbart klart att 

allt barns handlade är tätt knutet till olika former av redskap (Säljö, 2010). En analys av 

kommunikationen visar att barnen börjar använda kroppen och olika föremål som finns i 

rummet när orden inte är tillräckliga för att förklara det barnet menar. Gester i 

kommunikationen används som komplement till språket. Klerfelt (2007) menar att gester 

utgör en betydelsefull del i kommunikation mellan barn. Resultatet i hennes studie visar att 

samspelet mellan barnen har olika karaktär beroende på huruvida tekniken, berättelsen eller 

samtalet är i centrum. När tekniken är i fokus används både verbala och gestikulära uttryck. 

Föreliggande studie visar också att samspelet mellan barnen var intensivt och att både tal och 

gester användes när en artefakt (strykjärnet i exempel 2) är i fokus.     

 

Skantz-Åberg, m.fl. (2013) påpekar att införandet av en ny artefakt förändrar aktiviteten. 

Analysen visar att barnens förståelse av det abstrakta innehållet och därmed intresse och 

delaktighet i berättandedramaaktiviteterna ökade när barnen började använda konkreta föremål 

som finns runtomkring dem, som exempelvis strykjärnet. Guptas (2009) studie visar att barnen 

är mer engagerade i dramaaktiviteten när de använder olika material som symboliserar det 

som beskrivs i barnens berättelse.   

 

Bekräftelsebehov 

 

En analys av resultatet visar att barnen aktivt medverkade i samspelet under berättandedramat 

genom att de både gav bekräftelse till varandra och sökte bekräftelse för det de sade eller 

gjorde. Detta stämmer överens med ”den enkla kommunikationsmodellen” (Shannon & 

Weaver, 1949, i Fiske, 1997) som ser kommunikation som en tvåvägsprocess där sändaren 

som skickar ett budskap förväntar en bekräftelse på att mottagaren har förstått budskapet. 

Detta kan också förstås utifrån Vygotskij (1999) som menar att barn blir medvetna om 

handlingar genom uppmärksamhet, perception och medvetandegörande som en förutsättning 

för förståelsen och minnet. När barn visar sitt intresse borde det vara ett bevis på att de är 

medvetna om den andres agerande i samspelssituationer.  

 

Barnen ger bekräftelse till varandra genom att upprepa varandras ord, använda småord som ja, 

aha, hm och mhm samt använda gester som exempelvis nickningar, ögonkontakt och 

kroppshållning. Genom att barnen upprepade uttryck som eller hur sökte de bekräftelse för 

det de hade sagt eller gjort (utdrag 3). Jag håller med Nilsson och Waldemarson (2007) om att 

småord och gester tillsammans med det muntliga språket bidrar till ökad förståelse hos 

kommunikationspartners och om att bekräftelse är viktigt för självkänslan. Utöver det anser 

jag att en önskan om att få bekräftelse kan utgöra en metod för att komma överens om 

uppgiftens innehåll. Utdrag 3 från kommunikationen mellan Tanja och Sonja visar att de 

utvecklade sin saga genom att ge och söka bekräftelse på det de sade. Detta undersöker Hoel 

(2004) i sin studie om samspel i responsgrupper. Eleverna lyssnade på varandras inspel och 

använde det som andra sade som tankeredskap för att komma vidare med att utveckla sin egen 
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text. Hoels resultat visar att eleven går in i läroprocessen genom att ge sina kamrater 

bekräftelse. Gupta (2009) menar också att bekräftelse från kamrater är väldigt viktigt för den 

som skrivit berättelsen. Detta involverar ytterligare tänkande, resonemang och förklaringar. 

Änggård (2005) påpekar att samtalet mellan barn när de ritar bilder inte är viktigt bara för att 

förstå barnets ursprungliga avsikter utan också därför att det i samtalet konstrueras nya 

berättelser.  

 

Stöttning 

 

Det som framkom i den här studien var att samspel mellan barn präglas av stöttning. Barnen 

stöttade varandra under processen när de skapade berättelser, ritade och dramatiserade sin 

saga genom att instruera och imitera andra samt diskutera med varandra. Stöttningen kan 

relateras till empati och prosocialt beteende, men också till lärande. Enligt (Thornberg, 2013) 

väcker en situation där en kamrat behöver hjälp empatibaserade känslor som kan motivera ett 

prosocialt beteende hos barn. I detta sammanhang kan stöttning förknippas med prosocialt 

beteende (utdrag 4). Resultatet av Joronens m.fl.(2011) studie visar också att barnens sociala 

lärande, empati och prosociala beteende förbättrades efter ett dramaprojekt. Corsaro (2012) 

framhäver att det viktigaste i en kamratkultur är att göra saker tillsammans och att barnen har 

en vilja att samspela med andra barn. Detta tolkar jag som att barn besitter en vilja att stötta 

varandra. Williams (2001) menar att barnen även vid arrangerade aktiviteter väljer att 

samarbeta och hjälpa varandra och att de är medvetna om vad det betyder. Även 

Kuyvenhoven (2005) hittar en medveten interaktion mellan barnen när de skapar berättelser 

tillsammans samt att barnen utvecklar social medvetenhet i samverkan med andra barn.  

 

Barnen stöttar varandra när de gör något tillsammans för att nå resultatet de önskar. Detta 

samspel kan relateras till Vygotskijs (1978) teori om "den närmaste utvecklingszonen" som 

betonar att grunden för lärandet ligger i att få stöd från en kamrat som har kommit längre. 

Denna teori kan understödja det som framkommer i resultatet, nämligen att barnen stöttade 

varandra genom att det barn som kan, instruerade ett annat barn som behövde stöd (utdrag 5). 

Detta finner jag stämmer helt överens med det som Damon & Phelps (1989) kallar för peer 

tutoring. 

 

Både Piaget (1968) och Vygotskij (1978, 1997, 2001) inser vikten av imitation för barns 

kognitiva utveckling. För Vygotskij (1978) är människans förmåga att imitera varandra 

grunden till lärandet. Williams (2001) menar att barnen lär tillsammans genom att 

kommunicera med och imitera varandra. Hon anser att barnet försöker förstå vad andra barn 

gör och visar samhörighet med andra genom imitation. Hoel (2004) anser att imitation är en 

aktiv, interaktiv och meningsskapande process som hör ihop med den aktivitet som äger rum.   

Änggård (2005) hittar i sin studie av barnens gemensamma bildskapande att barnens bilder 

liknar varandra när det gäller innehåll, stil och komposition. Bilderna blir mest lika när barnen 

sitter tillsammans när de skapar dem.  Resultat av föreliggande studie visar att diskussionen 

mellan barnen blev mer intensiv när de imiterade varandras teckningar och att även bilderna 

blev mer detaljrika. Från resultatet framgår att imitation och diskussion går hand i hand när 

barnen samspelar under berättandedrama.  

 

Förhandling 

 

Det finns flera forskare som använder begreppet förhandling för att beskriva relationer mellan 

barn i samspel (Alvestad, 2010; Corsaro, 2012; Lamer, 1997). Alvestad (2010) ser 

förhandlingar som en strategi som barnen använder i leken för att få det som de vill. Hon 
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beskriver bland annat förhandlingar om regler och innehållet i leken. Resultatet från 

föreliggande studie visar att kommunikation och samspel mellan barnen under 

berättandedrama kännetecknades av olika förhandlingar mellan barnen. Barnen förhandlade 

bland annat om sagans namn och innehåll, bilderbokens utseende samt om sina roller i 

dramat. Jag ser förhandlingarna mellan barnen under berättandedramat som en väg till 

överenskommelse om det gemensamma uppdraget. Förhandlingar mellan barnen ses som 

viktiga för att det är en övning för barnen i att hävda sina åsikter, önskningar och perspektiv. 

Under förhandlingar testar barnen sin förmåga att ha kontroll och dominera (Alvestad, 2010; 

Lamer, 2001). Detta syns såväl i förhandlingen om bokstavsfärg (utdrag 7) som i 

förhandlingen om roller mellan Sonja och Tanja (utdrag 8). Gupta (2009) anser att 

förhandlingarna som inträffar mellan regissören och skådespelarna i drama leder till utbyte av 

information där barn övar olika kompetenser: att tala, lyssna, ställa och svara på frågor, vilket 

i sin tur leder till en förbättring av kommunikationsförmågan hos barn. Detta kan ses som en 

parallell till Vygotskijs teorier om att kognitiva kompetenser hos barn växer fram genom 

samspelet med andra barn. 

 

Både lek och organiserade aktiviteter kan anses vara viktiga förhandlingsarenor (Alvestad, 

2010; Corsaro, 2012; Lamer, 2001). Corsaro (2012) betonar att gruppaktiviteterna är viktiga 

för hur barnen förhandlar, delar och skapar den gemensamma kulturen med varandra. Utifrån 

detta och den här studiens resultat kan jag dra slutsatsen att användandet av berättandedrama 

som arbetsmetod på förskolan kan ge barn viktiga förutsättningar för att kunna förhandla 

d.v.s. komma överens om det gemensamma uppdraget. 

 

 

Slutsats 

 
Sammanfattningsvis handlar samspel och kommunikation mellan barnen under 

berättandedrama om att barnen förstår varandra och utvecklar det de gör genom att de 

konkretiserar det de säger eller gör; bekräftar varandra både verbalt och via gester; stöttar 

varandra genom att instruera andra att gå vidare eller lösa problem, imiterar varandras 

berättelser och teckningar samt diskuterar kring dem; och förhandlar fram överenskommelser 

för den gemensamma berättelsen, bilderboken och dramat. En analys av resultatet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv antyder att berättandedrama är ett medierande verktyg som 

möjliggör att barnen i mindre grupper lär sig i samspelet med andra barn. 

Resultatet tyder på att aktiviteter under berättandedrama är meningsfulla för barn för att de 

fokuserar på barnens idéer, berättelser och upplevelser, vilket gör att barnen gärna 

kommunicerar och samspelar med varandra. 

 

 

Fortsatt forskning 

 
Det finns ringa forskning om berättandedrama, vilket gör all forskning inom detta område 

betydelsefull. I denna studie har jag valt att undersöka hur barnen samspelar och 

kommunicerar med varandra under berättandedrama. Det skulle vara intressant att studera vad 

barnen kommunicerar i sina berättelser och bilder och genom drama, det vill säga att studera 

berättelsernas, bildernas och dramats innehåll. Denna studie har tonvikt på barnperspektivet, 

men det empiriska materialet utgår endast från observationer. Jag skulle gärna vilja analysera 

hur barnen upplever berättandedrama, lärande och samspel med kamraterna. Gruppintervjuer 

och/eller individuella intervjuer med barnen skulle kunna utgöra en datainsamlingsmetod eller 
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användas som komplement till observationer. Alla de ovan nämnda temana inom 

berättandedrama kan också studeras ur lärarens perspektiv, genom att intervjua lärare eller 

observera lärarens aktörskap. En studie om lärarens roll under berättandedrama är också 

relevant. Denna studie har samspel och kommunikation mellan barn i fokus, men ett annat 

fokus kan också vara intressant. Exempelvis kan berättandedrama studeras i samband med 

barnens språk- och matematikutveckling. Gupta (2009) visar i sin studie att berättandedrama 

kan användas för att främja barns språkutveckling.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Berättelse 1 – gruppen TIM 

 

Sagan om pappan och pojken 

 

En pappa gick till skolan. Han ramlade och fick blod. Men, det var inget blod. Det var 

ketchup som han åt hemma. 

 

Han sprang till fröken och berättade att han ramlat. Han fick blod för att han inte var 

försiktigt. Han cyklade för snabbt. Han hade inga stödhjul. Han fick ett bandage från fröken. 

Fröken sa: "Du måste vara försiktig och titta när du går!"  

 

Sedan puttade pappa Eldon. Fröken sa: "Putta inte på Eldon!" Pappa sa till Eldon: "Akta 

dig!". Pappan var stark. Pappan boxade Eldon in i vatten så att han fick åka till Thailand. Han 

boxade honom runt hela världen ända till Afrika.  

 

Eldon blev ledsen. I Afrikan fick han ingen mat. Han kunde inte bli stark. Han körde bilen till 

affären för att köpa kakor. De hade inga kakor. Han boxade Afrikanerna och ville skrämma 

djuren så att de blev ledsna. Polisen tog Eldon och satt in honom i fängelsehålan. 

 

Sedan kom Eldon tillbacka till Sverige. Pappan boxade honom igen när han fick krafter och 

försökte boxa pappa. Då sprang pappan. Han hade mer krafter så han boxade Eldon till 

fängelsehuset i Afrika. Eldon var fast. Huset var låst. Han hade ingen mat och blev ledsen. Då 

kom alla djuren som han skrämde. De försökte äta upp honom. Där fanns massor med ninjor 

som skötte djuren. Då kom en sköldpadda som är superhjälte och boxade sönder 

fängelsedörren och räddade Eldon. 

 

Eldon gick tillbaka till Sverige. Pappan boxade honom igen till fängelset. Han stannade i 

fängelset för alltid och sagan blev slut.   

 

 

Bilaga 2: Berättelse 2 – gruppen TENS  

 

 

Katten och grisen 

 

Det var en gång en liten gris med gröna ögon som hade träffat en katt med blåa ögon. De 

träffades långt bort i Paris. De åkte flyggplan tillsammans från Paris till Sverige. De gick in i 

en affär.  

 

Sedan lekte de mamma, pappa, barn. De bodde tillsammans i en vagn, kärra, som man brukar 

bära saker i när man handlar.  Vagnen hade ett brunt högt tak med ett fyrkantigt fönster på ena 

sidan. I mitten av taket var ett fönster som var runt. Vagnen hade en dörr för att de kan 

komma in i. Vagnen hade ett brunt golv och en säng med två kuddar och en stor filt som 

räckte för de båda. De hade många leksaker inne. Det var ett kylskåp, ett bord och en spis som 

de kunde laga mat på. De hade tallrikar, gaffel, knivar, och skedar. De lagade spagetti och 

köttfärssås, köttbullar och soppa. Det var många goda saker: choklad, godis, glass och 

risifrutti. De hade vatten, saft och mjölk att dricka. De hade en napp och välling till bebisen. 
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Katten och grisen bara lekte och lekte. Det kom många hundar och katter för att titta hur de 

leker. 

 

En dag kom en pappa som heter Madiken. Han tittade genom fönstret, men han kunde inte se 

någon. Katten och grisen såg pappan och smiskade hans rumpa genom fönstret.  Pappan fick 

lite ont och han sprang iväg. Katten och grisen skrattade för att de tyckte att det var kul att 

smiska pappan. När pappan kom tillbaka fick han en liten spruta i rumpan från grisen och 

katten. Pappan fick ont och sprang in i affären. När han kom tillbaka en tredje gång fick han 

en spruta som var lång och jättestor. Pappa fick ont och sprang iväg som en blixt så att han 

aldrig kom tillbaka mer. 

 

Då blev det natt så katten och grisen gick och lade sig i sin mjuka säng och sov gott.   

 

 

Bilaga 3: Berättelse 3 – gruppen AVA 

 

Sagan om två monster som förstörde en lekplats 

 

Det var två monster som var jättestarka. Ett monster var röd - orange färgad och den andra var 

orange och blå. Monsterna var jättestora och hoppande högt när de gick.  

 

Monsterna kom till Alex och Max lekplats som var bakom huset. Det var människor på 

lekplatsen. När monsterna kom till lekplatsen tog de människorna till munnen och åt upp dem. 

Monsterna tog ett stort strykjärn och strök sönder hela lekplatsen. Lekplatsen blev svart bränd. 

Sedan sprutade de lekplatsen med kallt vatten från strykjärnet. Då blev det lite kallare. Vattnet 

från strykjärnet kom till monstrerna. Kallt vatten kom in i deras kropp. Kylan gick ner i deras 

mage och kom in i blodet. Den kylde ner blodet - tusen miljarder, tusen triljarder liter blod så 

att de dog. 

 

Då kom alla andra människor ut och lekte. De lekte superhjältar: Batman, Spiderman, 

Superman, Wonder Woman, Ironman och Gröna Lyktan.  
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