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Sammanfattning: syftet med den här uppsatsen är att undersöka bibliotekariers upplevelser av 

att arbeta med barns muntliga berättande. Metoden som används är kvalitativa intervjuer, där 

sammanlagt sex bibliotekarier intervjuas. I analysen presenteras resultatet från informanterna i 

tre olika delar, upplevelser och erfarenheter av barns muntliga berättande, arbetssätt som 

fungerat särskilt bra och särskilda utmaningar för att arbeta med barns muntliga berättande. 

Utöver detta går analysen även in på specifika områden som pedagogiska svårigheter, svåra 

ämnen, samarbeten och skillnader mellan äldre och yngre barn. Uppsatsen förankras 

kontinuerligt i tidigare forskning och i slutsatsen konstateras att bibliotekarierna är positiva 

till att arbeta med barns muntliga berättande, men att det inte görs i särskilt hög grad. De anser 

att det är något som är värdefullt för barnen av flera skäl, men upplever också att det finns 

svårigheter att genomföra detta arbete, trots att det är en uttalad uppgift för folkbiblioteken. 

Förhoppningsvis kan uppsatsen vara ett bidrag till att öka kunskapen i arbetet med barns 

muntliga berättande på biblioteken. 
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INLEDNING 

Det muntliga berättandet kan beskrivas som ett av våra äldsta sätt att uttrycka oss och föra 

kulturella traditioner vidare (Schatt, Ryan 2015, 33). Begreppet berättande definieras olika 

beroende på forskningsinriktning men en allmän uppfattning är att barns berättande börjar 

tidigt och sker i samspel med omgivningen (Gramstrup Olofgörs 2008, 13). En del forskare 

menar att behovet av det muntliga berättandet växer sig än större i en ombytlig och turbulent 

omvärld. Ny teknik och nya medier gör sitt intåg i våra liv och berättandet fyller en funktion i 

behovet att söka förståelse för oss själva, varandra och tillvaron som helhet (Brok 2007, 9). 

 

En allmän uppfattning inom forskningen är att barns muntliga berättande har positiv inverkan 

på självkänslan, ger ökade språkkunskaper och större samhörighet inom en grupp, samt ökad 

lust att läsa (Brok 2007, 78). Språket beskrivs som ett sätt för barnet att skapa en förståelse 

och upplevelse av världen, både barnets egen, inre värld och den yttre (Thomsen 2013, 23). 

Berättande är med andra ord något vi är engagerade i hela tiden, både i våra relationer med 

andra och i relationen till oss själva. En del barn växer upp med språket som en central del i 

hemmet och vardagen, och får tidigt öva sig i att uttrycka önskemål, samarbeta språkligt och 

berätta om känslor och tankar (Thomsen 2013, 27). Andra barn har inte samma möjlighet att 

utveckla dessa förmågor i sin omgivning och hemmiljö (Thomsen 2013, 28). Kanske har 

biblioteket en viktig roll att spela för alla barns möjlighet att utveckla sitt språk?  

 

Enligt UNESCO:s folkbiblioteksmanifest från 1994 är folkbibliotekets huvuduppgifter att 

verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur genom att bland annat stödja 

muntlig berättartradition och att stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet. Detta 

framgår även i den senaste bibliotekslagen från 2014 (Bibliotekslag 2013:8). Även om 

muntligt berättande är ett uttalat mål för folkbiblioteken så tycks fokuset ligga på vuxnas 

berättande för barn, snarare än på barns eget berättande. En vanlig berättartradition är till 

exempel sagostunder där vuxna berättar för barn. Detta återspeglas även i den tidigare 

forskningen, vilken inte innefattar studier som handlar om barnens berättande på biblioteken. 

Samtidigt finns på biblioteken sedan långt tillbaka erfarenhet och kunskap på området.  
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Med berättande avses i det här arbetet framför allt barnens egna historier, tankar och 

upplevelser, snarare än återgivandet av historier. Jag upplever att muntligt berättande är något 

levande som sker i stunden och kan fungera som ett komplement till högläsning. Jag tror att 

både barn och vuxna har ett behov av att få berätta. Under min utbildning i Biblioteks- och 

informationsvetenskap har jag i första hand kommit i kontakt med vuxnas berättande för barn 

i form av sagostunder och bokprat. Barns berättande på bibliotek verkar vara något utav 

obeträdd mark både inom forskningen och i praktiken. Den här uppsatsen avser att undersöka 

detta område närmare. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka skol- och folkbibliotekariers upplevelser av att arbeta med barns 

muntliga berättande. Studien har ett särskilt fokus på följande frågeställningar: 

 Vilka upplevelser och erfarenheter har bibliotekarier av barns muntliga berättande på 

biblioteket? 

 Har några metoder/arbetssätt visat sig fungera särskilt bra? 

 Har bibliotekarierna upplevt några särskilda svårigheter eller problem i arbetet med 

barns muntliga berättande? 

 

Utifrån  dessa frågeställningar har kvalitativa intervjuer utförts. Förhoppningen är att studien 

kan bidra till en ökad kunskap om hur bibliotekarier kan arbeta med barns muntliga 

berättande.  

 

 

Tidigare forskning 

Forskning som legat till grund för uppsatsen berör framför allt barns berättande i 

förskoleåldern utifrån en pedagogisk kontext, samt vuxnas syn på barn. Någon forskning som 

är specifikt inriktad kring bibliotekens arbete med barns berättande har inte gått att hitta, 

däremot forskning som behandlar bibliotekets arbete med barns läsning. Den forskning som 

berör området barns berättande på förskola och skola har även ansetts tillämpbar i en 

bibliotekskontext.  
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En allmän uppfattning inom forskningen är att det råder ett maktförhållande mellan barn och 

vuxna, exempel på det är barnlitteratur som i regel skrivs av vuxna för barn, och inte sällan 

har barnlitteraturen använts i  uppfostringssyfte (Nikolajeva 1998, 20). Dock menar många 

forskare att det skett en ökad medvetenhet under de senaste åren gällande begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv. Medan barnperspektiv inriktar sig på barns rättigheter 

och behov utifrån vuxnas kunskap om barns bästa så handlar barns perspektiv framför allt om 

vad barnet själv vill skapa och uttrycka och att ha en dialog med barnet kring det (Gramstrup 

Olofgörs 2008, 14). Ofta finns en samverkan mellan dessa olika perspektiv, men i 

berättarprojekt där barns berättelser står i fokus handlar det framför allt om att barnet berättar 

utifrån sina egna villkor och på eget initiativ. Vuxna kan ibland ha en tendens att vilja styra 

barnen in i hur en berättelse ska vara, logisk följd, rätt och fel och så vidare. Barnens 

berättande är snarare präglat av deras sätt att ta sig an världen. Ifall den vuxne styr barnet för 

mycket och talar om hur en berättelse bör berättas riskerar barnens egen röst att gå förlorad. 

Istället för att intressera sig för barnens berättarkultur, styrs barnen in i den vuxnes sätt att 

tänka och uppleva världen (Gramstrup Olofgörs 2008, 103).  

 

Samtalet anses vara av stor vikt för att närma sig barns perspektiv. Arnér och Tellgren frågar 

sig om vårt samhälle är uppbyggt så att barn kommer till tals och menar att barn alltför sällan 

gör det i sammanhang där vuxna finns med. Detta anses vara kopplat till samhällets och de 

vuxnas syn på det barnen har att säga (Arnér och Tellgren 2008, 11).  Men barn kan betraktas 

som extra sakkunniga på området barnkultur och vara de som allra bäst kan ge vuxna den 

kunskapen (Arnér och Tellgren 2008, 72). I Svensk biblioteksförenings studie om barn och 

läsning efterfrågar barnen mer inflytande på biblioteken och fler aktiviteter som inte enbart är 

kopplade till böcker och läsning. I studien berättar barnen att de själva vill vara mer aktiva, 

bland annat genom att skriva egna berättelser som andra barn kan låna, prata mer om 

böckerna de läser och anordna teaterföreställningar (Svensk biblioteksförening 2011, 45).  

 

Förmågan att uttrycka vem vi är och våra avsikter och önskningar kan betraktas som ett 

grundläggande behov hos människan (Brok 2007, 26). Psykologen Lene Brok har i sin 

forskning beskrivit hur en grupp barn först såg berättelser som något utanför dem själva, 

”något från en bok” (Brok 2007, 19). Det förändrades då barnens eget berättande var i fokus 

(Brok 2007, 19). Parallellt med det vi säger berättar vi också med icke-verbala uttryck som 
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kroppshållning, gester och olika ansiktsuttryck (Brok 2007, 26). Att även kunna tyda detta 

språk kan betraktas som centralt i vår kommunikation med varandra. Barnen kan med hjälp av 

berättelser inte bara utveckla sitt talspråk utan även öka sin kunskap om varandra och 

omvärlden och få en större självkänsla (Brok 2007, 78).  Även barnspråksforskaren Pia 

Thomsen betonar vikten av att barn lär sig språk genom att använda det (Thomsen 2013, 20). 

Genom att gradvis utveckla och erövra språkliga erfarenheter får barnet en allt större språklig 

verktygslåda. Både de roliga upplevelserna och de situationer där barnet känner sig maktlöst 

och i konflikt med sig själv och andra, som Thomsen uttrycker det, blir lättare att förmedla 

och bearbeta genom språket (Thomsen 2013, 23). Barnet lär sig att händelser uppfattas olika 

och att både lyssna på den som tycker annorlunda, men även kunna behålla sin egen åsikt 

(Thomsen 2013, 122). Att respektera barnens perspektiv är viktigt, men även vuxna behöver 

ha egna gränser, där jämlikhet skapar förutsättningar för samarbete mellan barn och vuxna 

(Juul 1998, 36). Ylva Mårtens konstaterar att vuxna inte alltid orkar höra vad barn har att 

berätta. Hon har arbetat med radioprogrammet Barnen, och menar att det väcker starka 

reaktioner hos lyssnarna när barn berättar om svåra saker. Lyssnarna hör av sig, blir 

förskräckta och undrar om barn verkligen ska prata om komplicerade saker i radio  (Mårtens 

2013, 131). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

För de barn som har svårt att läsa och skriva kan det muntliga berättandet fylla en viktig 

funktion. Forskare menar att barn med den problematiken ofta känner oro och en känsla av 

otillfredsställdhet med det egna jaget. De upplever att de ständigt misslyckas och inte 

behärskar samma saker som de andra barnen (Druid-Glentow 2006, 15). Ärnström konstaterar 

att muntligt berättande har en särskild betydelse för självkänslan hos dessa barn, som genom 

sitt berättande kan uttrycka sig på ett sätt som inte är möjligt genom skriftspråket. Det anses 

viktigt att barnen får denna kompetens uppmuntrad och sedd (Ärnström 2013, 126). 

 

Det finns olika metoder för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, LTG-metoden är ett 

exempel på en sådan. Den går i stora drag ut på att barnet berättar fritt och den vuxne skriver 

ned berättelsen. Utifrån det arbetar de sedan tillsammans med att läsa texten. Enligt LTG-

metoden fungerar läsinlärningen bäst då den bygger på det enskilda barnets språk och 

erfarenheter. Barnens personliga berättande anses ge texten en större mening och ett språk 

som barnet kan känna igen sig i (Leimar 1976, 9).  
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I uppsatsen ”Läs- och skrivsvårigheter” av Josefin Bäckwall och Nathalie Lönn intervjuas 

lärare kring elevers läs- och skrivsvårigheter. Samtliga intervjuade lärare menar att tiden de 

har inte räcker för de elever som har dessa svårigheter. Psykologen Lene Brok poängterar 

värdet av att stödja barnens lust till språk, litteratur och berättande, vilket anses gynna ett 

språkligt självförtroende (Brok 2007, 9). Enligt senaste bibliotekslagen som trädde i kraft 

2014 ska folkbiblioteken  

 

ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling [...] 

utifrån deras behov och förutsättningar (Bibliotekslag 2013:8)  

 

Ärnström menar att förmågan att berätta är starkt kopplat till den språkliga miljö som omger 

barnet. Barn ur olika samhällsgrupper, familjer och kulturer har olika möjlighet att utveckla 

sin narrativa kompetens (Ärnström 2013, 51).  

 

Den vuxnes roll för barnens berättande anses i allmänhet vara betydelsefull, framför allt 

genom att vara stödjande och lyssna på barnets berättande utan att döma (Thomsen 2013, 24). 

Kontingent kommunikation är en term som beskriver detta förhållningssätt där den vuxne 

varken förväntar sig en bestämd språklig form från barnet eller ett särskilt svar. Det väsentliga 

blir istället kärnan i det barnet vill berätta (Thomsen 2013, 24). En annan betydelsefull term är 

mentalisering vilket är ett centralt begrepp inom narrativ teori och metod. Det går i korthet ut 

på att vi genom våra upplevelser och erfarenheter skapar bilder i hjärnan, så kallade 

mentaliseringar, vilka kan vara både språkliga eller icke-språkliga. Mentaliseringarna kan 

användas för att beskriva saker i nutiden, sådant vi varit med om eller framtida 

händelseförlopp. Från att vi är barn bygger vi upp ett slags lager av bilder eller 

representationer. Dessa hjälper oss kommunicera med varandra och röra oss mellan olika 

tolkningar av händelser, upplevelser och känslor. Genom att barn utvecklar sitt språk blir det 

lättare att förmedla och tolka både egna och andras mentaliseringar (Thomsen 2013, 25). 
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METOD 

Jag har i min uppsats använt mig av kvalitativa intervjuer. Genom den kvalitativa 

forskningsintervjun fokuserar forskaren på att förstå världen ur den intervjuades synvinkel 

(Kvale & Torhell 1997, 9). Kvale och Torhell beskriver att kritiken mot 

intervjuundersökningar ofta handlar om att intervjupersonerna är för få och att det inte går att 

generalisera utifrån resultatet (Kvale & Torhell 1997, 98). Dock kan forskaren genom att gå 

på djupet hos ett färre antal individer nå en djupare förståelse för ett visst område (Hartman 

2004, 284). Då syftet med uppsatsen är att få veta mer om bibliotekariers perspektiv på 

muntligt berättande med barn på biblioteket, bedömdes den kvalitativa intervjun som mest 

lämplig för att besvara frågeställningarna. Målet med studien är att det insamlade materialet 

ska ge information om både bibliotekariernas individuella uppfattningar samt visa på 

eventuella gemensamma mönster hos de intervjuade.  

 

Urval och genomförande 

Urvalet i studien består av ett ändamålsenligt urval av bibliotekarier från olika folk- och 

skolbibliotek med erfarenhet av att arbeta med barns muntliga berättande. Att personerna som 

intervjuas besitter kunskap inom området kan anses särskilt viktigt i en studie med ett färre 

antal informanter och är ett kännetecken för det ändamålsenliga urvalet (Hartman 2004, 284). 

Kriterierna för urvalet innefattade att de som intervjuades var a) bibliotekarier, b) hade jobbat 

med barns muntliga berättande på biblioteket. Med avstamp i dessa kriterier kontaktades ett 

antal bibliotekarier. Efter att ha berättat om intervjuns syfte fanns det sju bibliotekarier kvar 

som var villiga att prata om sina tankar och erfarenheter av ämnet. En av bibliotekarierna som 

intervjuades hade intressanta reflektioner och tankar kring berättande, dock finns dessa svar 

inte redovisade i resultatet. Detta berodde på att det framkom under intervjun att 

bibliotekarien hade erfarenhet av muntligt berättande, men inte av att jobba med barns 

muntliga berättande. Alla utom en bibliotekarie som intervjuades var kvinnor. Problem att 

hitta bibliotekarier med erfarenhet av området barns muntliga berättande gjorde att urvalet i 

vissa fall fick karaktären av ett så kallat snöbollsurval (Hartman 2004, 285). Det vill säga de 

bibliotekarier som intervjuades tipsade i några fall om andra bibliotekarier som också jobbat 

med barns berättande. Jag fick också hjälp att kontakta några av de medverkande 

informanterna genom bibliotekskonsulenter som haft samordnande roller i ett projekt kring 
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barns eget berättande. Tre av bibliotekarierna som intervjuades hade arbetat i projektet vilket 

beskrevs som en mobil uppsökande verksamhet med fokus på barns eget berättande. 

Bibliotekarierna som jag intervjuade kom från olika bibliotek och hade inte jobbat med 

projektet under samma dagar. Hur deras program sett ut och antalet dagar de hade ägnat sig åt 

projektet varierade också. Materialet som samlades in genom intervjuerna bedömdes kunna ge 

en bredd på grund av bibliotekariernas olika arbetssätt.  

 

Informanterna som deltar är följande: 

Informant 1: Skol- och barnbibliotekarie med stor vana att berätta för barn, framför allt i form 

av sagostunder där sagorna lärs in utantill och berättas utan bok. Har vid några enstaka 

tillfällen haft berättarstunder där barnen berättar.  

Informant 2: Bibliotekarie som arbetar läsfrämjande, men inte med barns berättande, har 

framför allt kommit i kontakt med barns berättande i sitt tidigare yrke. Har jobbat med ett 

berättarprojekt under en kortare period där barns berättande var i fokus och vill fortsätta 

utveckla denna verksamhet på biblioteket vidare. 

Informant 3: Bibliotekarie med erfarenhet av att berätta för barn, har arbetat med barns 

berättande i ett projekt under kortare tid. 

Informant 4: Bibliotekarie som har arbetat en del med muntligt berättande men skulle vilja 

jobba mer med barns muntliga berättande. Har jobbat med detta under ett kortare projekt. 

Informant 5: Bibliotekarie som arbetat med berättande i en mängd olika projekt och dagligen 

på arbetet. Anser sig ej ha arbetat så mycket specifikt med barns berättande, men involverar 

ofta barnen i sitt eget berättande. 

Informant 6: Skol- och barnbibliotekarie med pedagogisk bakgrund och erfarenhet av att 

arbeta med barns muntliga berättande i olika åldrar och i olika form.  

 

Inför intervjun kontaktades informanterna via telefon. De informerades om intervjuns syfte, 

att den skulle komma att spelas in samt att de medverkade konfidentiellt. Efter att 

bibliotekarierna godkänt till att medverka avtalades en tid för att antingen ses eller höras per 

telefon. Till en början var tanken att hitta bibliotekarier i närområdet så att jag kunde utföra 
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intervjuerna på plats. Att försöka tolka och registrera det som sägs och hur det sägs kan vara 

lättare vid ett personligt möte än exempelvis över telefon (Kvale och Brinkmann 2009, 34). 

Det visade sig dock bli svårt att hitta tillräckligt många bibliotekarier som jobbat med barns 

eget berättande i närområdet. Flera av bibliotekarierna jag kontaktade hade erfarenhet av 

berättande på biblioteket, men ofta i form av att själva berätta i egenskap av bibliotekarie, 

snarare än att ha jobbat med barnens berättande. Sökningar gjordes på internet för att hitta 

projekt på bibliotek där barns berättande var i fokus. Det upplevdes svårt att hitta, möjligen 

beroende på att biblioteken inte lagt ut sådan information på internet eller på grund av att den 

formen av verksamhet skulle kunna vara mindre vanlig på biblioteken.  

 

Majoriteten, totalt fem av intervjuerna skedde över telefon på grund av det geografiska 

avståndet. Två intervjuer utfördes på biblioteket på informanternas arbetsplats. Båda dessa 

intervjuer skedde i avskildhet före biblioteket öppnade. Alla intervjuer spelades in digitalt via 

datorn och varade ungefär 30-40 minuter. I ett fall blev det en telefonintervju, inte på grund 

av det geografiska avståndet, utan för att att informanten på grund av tidsbrist endast hade 

möjlighet att utföra intervjun över telefon. En annan informant fick jag kontakt med genom ett 

tips från en bibliotekarie. Personen som kontaktades ansåg själv att hen inte hade erfarenhet 

av barns muntliga berättande men hade jobbat mycket med berättande i andra former. Vid 

närmare efterforskningar av vad bibliotekarien jobbat med gjordes ändå bedömningen att 

personen ifråga satt på kunskap som upplevdes viktiga för studien. Detta upprepades vid 

några tillfällen under urvalsprocessen- flera av de bibliotekarier som medverkar i studien 

menade att de inte hade särskilt stor erfararenhet av att jobba med barns muntliga berättande. 

Däremot hade samtliga informanter stor erfarenhet av eget muntligt berättande för barn i form 

av exempelvis sagostunder och bokprat. Det blev dock tydligt under intervjuerna att 

informanterna ändå hade den kunskap som behövdes för att besvara frågeställningarna. Att 

intervjua så många personer som behövs för att kunna besvara frågeställningarna har varit den 

avgörande faktorn för att bestämma antalet bibliotekarier att intervjua (Kvale och Brinkmann 

2009, 129).  

 

En stor del av intervjuprojektet äger rum innan bandspelaren sätts igång menar Kvale och 

Torhell som betonar vikten av att forskaren inför intervjuerna har en teoretisk förståelse av de 

fenomen som ska undersökas (Kvale & Torhell 1997, 92). Inför intervjuerna läste jag tidigare 
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forskning på området och gjorde sedan en intervjuguide. Intervjuguiden utformades till stor 

del efter frågeställningarna, däremot varierade följdfrågorna beroende på informanternas svar 

och olika sätt att arbeta. Intervjuguiden kortades också ner något efter den första intervjun, då 

en del av frågorna låg för långt från huvudområdet för intervjun. Intervjuerna transkriberades 

och skrevs sedan ut i pappersform.  

 

Etiska överväganden 

Kvale och Torhell menar att etiska överväganden bör tas i beaktande från början av studien 

till färdigställandet (Kvale & Torhell 1997, 105). De betonar forskarens roll som ansvarig för 

att resultaten är korrekta och att forskningsprocessen har en transparens som gör det möjligt 

att kontrollera studien (Kvale & Torhell 2009, 91). Dessa riktlinjer har efterföljts och 

reflekterats över under studiens gång. Rent praktiskt har det bland annat inneburit att 

Informanterna meddelats att deras uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. De har även 

informerats om studiens syfte, att de deltar frivilligt och när som helst kan dra sig ur ifall de 

vill (Kvale & Brinkmann 2009, 87). Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att 

kunna återge informanternas svar korrekt.  

 

Analys 

Intervjuerna har transkriberats och sedan lästs igenom i sin helhet et flertal gånger. I huvudsak 

har verktyget som använts för att analysera materialet varit meningskoncentrering. 

Huvudinnebörden av informantens svar på varje fråga har sammanställts och formulerats om i 

några få ord (Kvale & Brinkmann 2009, 221). Detta för att skapa en ordning i innehållet och 

systematiskt gå igenom det del för del (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 45). Sedan har 

dessa centrala ord använts för att se eventuella gemensamma mönster eller särdrag bland 

informanterna. 
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RESULTAT 

Resultatet av databehandlingen resulterade i tre huvudkategorier, vilka tar avstamp i de 

övergripande frågeställningarna för uppsatsen, det vill säga, upplevelser och erfarenheter av 

barns muntliga berättande, arbetssätt som fungerat särskilt bra och särskilda utmaningar för att 

jobba med barns muntliga berättande. Under huvudkategorierna finns underkategorier som tar 

upp mer specifika områden. 

 

Upplevelser och erfarenheter av barns muntliga berättande  

Bibliotekarierna blev inledningsvis tillfrågade om vad de har för förhållande till muntligt 

berättande. Sedan följde frågor där de mer detaljerat beskrev hur de arbetat med barns 

muntliga berättande och vad de gjort för iakttagelser. Samtliga anser att barnen har lätt för att 

berätta och att det ligger dem nära. En bibliotekarie beskriver berättandet som en kraft som 

finns i människor.  

 

Att barn ska berätta själva det tror jag är något som… det hoppas jag verkligen kommer växa mera 

för det är ju en jättekraft hos alla människor att få berätta, kanske sina egna historier. Det tror jag 

stenhårt på. Även om jag inte jobbat med just det själv alltså men jag tror att det är en jättebra väg 

att gå. Informant 5 

 

Bibliotekarien nämner i citatet att trots fördelarna är muntligt berättande med barn något hen 

inte jobbat med själv. Även de övriga bibliotekarierna beskriver att de inte jobbat särskilt 

mycket specifikt med barns berättande, utan snarare att det är bibliotekarierna själva som 

berättat för barnen. Några menade dock att de mer och mer börjat involvera barnen i sitt 

berättande, genom att fråga dem saker och få med dem på olika sätt. Samma bibliotekarie som 

i citatet ovan först inte ansåg sig ha jobbat med barns berättande kom efter ett tag in på att 

barnen trots allt varit delaktiga i viss mån i berättandet.  

 

Ju tryggare man blir som berättare och ju mer man reflekterar kring sin publik och det gör man när 

man hållit på ett tag. Då tar man in... då vågar man förlita sig på att man kan ta in barnen mycket 

mer i själva berättandet så att säga. Informant 5 
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Att ta in barnen mer i berättandet var något som ytterligare en bibliotekarie ansåg sig börjat 

göra alltmer. Gemensamt för dessa bibliotekarier var att de hade lång erfarenhet av att jobba 

med sitt egna berättande i form av sagostunder till exempel. Det finns vissa skillnader i 

effekterna som berättande med barn får, till skillnad från att den vuxne berättar för barnen. Att 

vara avsändare av en historia istället för mottagare anses bland annat betydelsefullt för 

självkänslan (Gramstrup Olofgörs 2008, 12). Denna bild bekräftas av de intervjuade 

bibliotekarierna. När barnen själva berättar beskriver en bibliotekarie att det fungerar 

jagstärkande.  

 

Jag tror att alla kan, alla kan ju verkligen delta. Det behöver inte vara att man kan läsa bra eller 

skriva bra utan alla kan ju berätta liksom. Alla har fantasi och alla kan lära sig att berätta. På det 

sättet kan det bli väldigt jämlikt när man gör de här gruppövningarna och det är ju väldigt känsligt 

också att man säger något som de andra lyssnar på. Så det är nog stärkande, det är jagstärkande 

tror jag… Det blir liksom en gemensamhetsskapande sak. Informant 1 

 

Bibliotekarien uppmärksammar att det finns en känslighet i att säga något som alla lyssnar på. 

Arnér och Tellgren menar att barn som leker kommer nära sina kamraters perspektiv (Arnér 

och Tellgren 2008, 73). Att se saker ur varandras perspektiv och lyssna är något som också 

sker när barnen berättar, bibliotekarien lyfter bland annat gemenskapen som uppstår. 

Ytterligare en bibliotekarie lyfter en annan aspekt av gemenskapen som kan inträffa vid 

berättande, då det inte är kopplat till krav på att kunna läsa eller skriva bra. 

 

Jag tror muntligt berättande är jätteviktigt för alla men kanske vissa barn i synnerhet. Det tror jag 

absolut. Det är inte kopplat till något kunskapskrav. Det är inte beroende av att du ska klara av att 

läsa eller att du kan skriva eller så. Jag tror också att det var därför som så många barn med en 

gång satte igång med sitt muntliga berättande, för det finns redan i oss och det är väldigt lätt att 

plocka fram och locka fram. Informant 2 

 

Bibliotekarien uppfattade att barnen hade lätt för att börja berätta och att det är betydelsefullt 

för alla barn men vissa barn i synnerhet. Både Brok och Ärnström menar att både 

utåtagerande, stökiga barn och de som är tysta kan ha en alldeles särskild hjälp av berättandet 

för att visa och upptäcka nya sidor av sig själva. I barngruppen får dessa barn genom 

gemenskapen som kan uppstå kring berättande en chans att få ett mer positivt utbyte med de 

övriga barnen (Brok 2007, 80).   
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Kamraternas personliga berättelser avslöjar ofta nya, eller hittills förbisedda, sidor av deras 

personligheter. Att barnen upptäcker varandras fantasi, humor, allvar och insikter inverkar på den 

vanliga gruppstrukturen och på hierarkier. (Brok 2007, 79).  

 

Berättande kan ge en chans att rucka på förutfattade meningar vi har om varandra, att se att 

någon har mycket att säga som kanske inte alltid kommer fram i vanliga fall. Delaktigheten 

som berättande kan skapa är något som även bibliotekarien i citatet nedan har 

uppmärksammat, där också andra aspekter nämns. 

 

Det är utvecklande för språket och utvecklande för fantasi och kreativitet och sådär. Barn känner 

sig delaktiga i det, det är det som är det fantastiska med berättelser. Informant 3 

 

I citatet  konstaterar informanten att berättande har flera betydelser, både språkligt, men även 

på andra plan. Fantasi och kreativitet är ord som ofta återkommer när bibliotekarierna 

beskriver berättandet med barnen. Inlevelseförmåga och föreställningsförmåga anses kopplat 

till fantasi och lek- barnen leker sig till en begriplig värld (Gramstrup, Olofgörs 2008, 15). 

Leken kännetecknas av turtagande och ömsesidighet, vilket också är karakteristiskt för 

berättande (Arnér och Tellgren 2006, 126). Känslan av att vara delaktig som bibliotekarien 

noterar har många positiva effekter. Inte minst när det kommer till relationen mellan barn och 

vuxna. Att närma sig barns perspektiv innebär att vuxna lyssnar och för samtal med barn, 

vilket förutsätter jämlikhet och delaktighet. Barn och ungdomars möjlighet att påverka 

verksamheten är något som till exempel uttrycks i Svensk biblioteksförenings rekommendationer för 

folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. 

 

Barns och ungdomars egna behov ska vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka 

denna och de ska erbjudas möjligheter att uttrycka sig i biblioteket (Svensk biblioteksförening 

2003). 

 

Barn och ungdomars röst och möjlighet att påverka är med andra ord något som ska vara i fokus för 

verksamheten. Det muntliga berättandet kan betraktas som ett sätt att öva sig i att uttrycka sig. Som 

det uttrycks i citatet är det betydelsefullt för bibliotekets verksamhet, men även för individen 

(Thomsen 2013, 23). 
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Skillnader mellan yngre och äldre barn 

Att alla, små som större barn har ett behov av att berätta ansåg samtliga. Däremot upplevdes 

små barn mer spontana, medan många ungdomar uppfattades vilja prestera i sitt berättande. 

En av bibliotekarierna menar till exempel att de yngre är friare i sitt berättande. 

 

Jag känner att de yngre är friare i sitt berättande än de äldre. Där kommer det ju faktiskt in lite 

prestation, det ska låta lite coolt och vara lite fränt. Informant 6  

 

Bibliotekarien hade lagt märke till att de äldre barnen vill att det ska låta coolt och upplevs 

vilja prestera när de berättar. Ärnström beskriver att det sker en brytpunkt kring 11-12 års 

åldern, då barnen blir skickligare, men även osäkrare i sitt berättande. Självmedvetenheten 

blir större, och Ärnström menar att många flickor i den här åldern tystnar i klassrummen 

(Ärnström 2013, 113). Förmågan att berätta anses kopplat till självkänslan och kan liknas vid 

en muskel som behöver användas för att bli starkare. Även de som känner sig osäkra behöver 

få berätta för att med tiden bli säkrare (Ärnström 2013, 9). I citatet nedan redogör en 

bibliotekarie om hur en duktig berättare kan imponera på andra, men tar även upp att det då 

finns en risk för en envägskommunikation.  

 

Om det är någon som är duktig på att berätta så sitter alla bara och gapar. Det är ju också häftigt 

men vill man ha med alla då är ju det en konst. Ja, det är en annan sak, det blir mer demokratiskt, 

att det inte blir den där envägskommunikationen. Informant 1 

 

Bibliotekarien belyser att det är en utmaning att få med alla i berättandet, barn är olika 

varandra. Det kan vara svårt att i stora grupper se det enskilda barnets perspektiv. Kanske är 

det ibland så att det är fullt tillräckligt för att berätta enskilt bara för bibliotekarien, två och två 

eller i små grupper. De barn som har svårare att komma till tals och uttrycka sig i en rörigare 

miljö kan få en chans att berätta i ett forum som kanske bättre passar dem. Biblioteken kan i 

bästa fall fungera som en miljö där spärrarna och de invanda mönstren som ibland finns i 

klassrummen kan förändras.  Ett traditionellt sätt att se på berättande är att det bygger på en 

enmansprestation. För att komma förbi denna känsla som kan hindra många menar bland 

annat  Thomsen att den vuxnes uppgift är att förmedla till barnet att berättelser inte behöver 

vara på ett visst sätt, de behöver inte imponera på den som lyssnar. Då skapas utrymme för ett 
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friare och mindre kravfyllt berättande som ger plats för både positiva och negativa upplevelser 

och det som rör sig i barnet just där och då (Thomsen 2013, 154).  

 

Svåra ämnen  

Både vuxna och barn har tankar och erfarenheter av livet och att dela funderingar kring 

svårare teman tillsammans med vuxna och andra barn kan skapa en känsla av tillhörighet och 

sammanhang (Brok 2007, 82). Forskning visar att barn har många saker de oroar sig över 

dagligen och dessutom ofta saknar någon att anförtro sig åt (Arnér och Tellgren 2006, 130). 

Behovet att berätta om svårare saker beskrevs av en bibliotekarie som berättade om ett 

samarbetsprojekt biblioteket haft. 

 

De riktade sig mot de lite äldre barnen, jag skulle säga tio till tretton år. De skapade alltså filmer 

tillsammans med barnen, barnen fick berätta en saga via den här filmen. Eller saga, det blev 

ganska hemska berättelser om mobbing och utanförskap och så. Informant 2 

 

Att som barnen gjorde i filmprojektet prata om mobbing och utanförskap kan väcka en 

förståelse för det egna känslolivet (Brok 2007, 92). Berättande anses inom forskningen vara 

ett sätt att nå barn med känslomässig, språklig eller social problematik (Brok 2007, 71). Även 

de yngre barnens berättande kunde innehålla mörkare inslag. En bibliotekarie beskrev hur 

barnen kunde berätta om saker som de upplevt som jobbiga, men när de berättade vävdes 

upplevelserna in i andra sammanhang och äventyr.  

 

Hon brukar ha såna här berättarövningar och det är ju för att lära barn att använda sin egen fantasi. 

Det tror jag är ett sätt att våga liksom använda sin fantasi för det tror jag kan vara väldigt… det är 

ju bra, och det kan ju också betyda att man berättar saker som man kanske har varit med om som 

har varit jobbiga men som man lindar in i andra äventyr. Informant 1 

 

Bibliotekarien berättar om hur barnen använder sin fantasi, men ser också en koppling till 

barnens verkliga känslor och upplevelser och hur de lindas in i berättelsen. Att möta barn som 

berättar om svårare saker kan tillföra en betydelsefull dimension till bibliotekarieyrket. 

Kanske är det något som behöver beröras mer under bibliotekarieutbildningen för att 
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förbereda framtida bibliotekarier att ge barn respons på svårare ämnen. Brok menar att 

berättandet "sätter fokus på sig själv som människa - inte bara på sin yrkesroll" (Brok 2007, 

69). Det kan liknas vid  ett frirum där både den som lyssnar och den som berättar utvecklas 

och delar viktiga delar av vad det är att vara människa (Brok 2007, 76). Samtidigt kan det 

innebära en del svårigheter i och med att bibliotekarien i många fall inte träffar barnen så 

regelbundet. Detta poängterades av en av bibliotekarierna som provat berättande i två 6-

årsgrupper. 

 

Det var kul, men det kräver nästan att man känner gruppen lite mer om man ska få dem delaktiga. 

Så man kan följa upp saker och ting sen. Informant 1 

 

Bibliotekarien belyser en svårighet som kan finnas i att som bibliotekarie inte känna barnen så 

väl och kunna följa upp saker efteråt. Detta kan betraktas som extra betydelsefullt då svårare 

ämnen berörs. Bibliotekarierna har sett att det finns ett behov av att berätta även om sådant 

som är svårt, samtidigt finns en problematik i den ibland tillfälliga kontakten bibliotekarien 

har med barnen. Att få chans till muntligt berättande i en högteknologisk tid understryks i 

citatet nedan.  

 

Det muntliga berättandet är jätteviktigt och det får inte glömmas bort i den här högteknologiska 

världen vi lever i idag Informant 6 

 

Att få känna sig betydelsefull och lyssnad på anses vara särskilt viktigt i en tid som är präglad 

av en hektisk informationsström från tv, internet och andra medier (Brok 2007, 76). Möten 

med varandra som präglas av lugn och är på en djupare nivå får stor betydelse (Brok 2007, 

58).  
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Olika upplevelser av vad som kan vara skrämmande 

Flera bibliotekarier nämnde att spökhistorier var uppskattat bland barnen, vanligtvis höll 

bibliotekarien i berättandet vid dessa tillfällen. Att barn är olika känsliga för vad som kan 

uppfattas som läskigt ansågs viktigt att ha i åtanke. En av bibliotekarierna hade provat att låta 

barnen berätta egna spökhistorier för varandra vid ett tillfälle, barnen började berätta 

våldsamma saker och bibliotekarien menade att det var svårt att inte känna barnen sedan 

tidigare vid sådana tillfällen. 

 

Nån gång har vi haft så att de berättat, men då blir det också så himla våldsamma grejer. Det är det 

jag menar att man måste kunna känna dem just när det gäller spökhistorier kan de berätta väl 

hemska saker liksom [...] Nån fixar kanske de tre läskigaste filmerna och inte bli rädd, men sen... 

Om man sitter i ett mörkt rum och så berättar nån, då kan det bli, alltså själva stämningen blir 

obehaglig. Informant 1 

 

Bibliotekarien uppmärksammade att det finns en skillnad i hur barnen upplever 

spökhistorierna. För vissa räcker det att sitta i ett mörkt rum, medan andra gärna ser läskiga 

filmer. Även om en del barn kanske väldigt gärna ville berätta spökhistorier så såg 

bibliotekarien utifrån sitt perspektiv att alla barn i gruppen inte kunde hantera eller skulle 

behöva vara med om det. Barns perspektiv och ett barnperspektiv kan ibland behöva 

kombineras, som i detta fall då det fanns olika viljor och behov inom gruppen. Ofta 

förespråkas barns perspektiv, där den vuxne lyssnar till barnet och försöker möta dem. Denna 

gång kunde en del av barnen inte fortsätta berätta spökhistorier, åtminstone inte när hela 

gruppen var med. Att jobba med berättande och möta barnens olika behov kan innebära 

svårigheter vid stora grupper med många olika individer. Bergvall menar att i sådana här 

situationer är det viktigt att den vuxne visar att den förstår barnens perspektiv, men att den 

vuxnes perspektiv ändå behöver följas (Bergvall 2014, 8).  

 

Bibliotekarierna upplever att berättande med barn är positivt och något de vill jobba mera 

med. De nämner positiva aspekter som att alla kan delta, det är gemensamhetsstärkande och 

självstärkande. Samtidigt menar en del att det kan finnas svårigheter att få med alla barn där 

prestationskrav och att bibliotekarien inte riktigt känner barnen anses vara hinder.  Äldre barn 

upplevs ha en större känsla av att vilja prestera med sitt berättande än de yngre barnen. Både 

äldre och yngre barn uppfattades ha ett behov av att prata om tyngre, svårare ämnen, men de 
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yngre barnen vävde ofta in det i fantasifulla historier. Att barnen själva berättade vid 

spökstunder ansågs svårt, framför allt på grund av att barnen i gruppen var olika känsliga för 

skrämmande saker som berättades. Berättande anses vara något som alla kan delta i, det 

uppfattas som något barnen tycker väldigt mycket om, men samtliga anser först att de inte 

jobbat så mycket med denna form av berättande. Ett tag in i intervjun berättar dock några av 

dem att de ofta involverar barnen i sitt berättande på olika sätt, vilket jag kommer återkomma 

till längre fram. Vissa skillnader mellan yngre och äldre barn hade uppmärksammats, där de 

yngre upplevdes friare och mer spontana, medan de äldre uppfattades som mer 

prestationsinriktade och inriktade på att imponera. Spökhistorier där barnen höll i berättandet 

var något som ansågs svårt att genomföra då barnen hade olika upplevelser av vad som var 

skrämmande.  

 

Arbetssätt som fungerat särskilt bra 

De bibliotekarier som intervjuades hade varierade arbetssätt och metoder när de arbetade med 

barns muntliga berättande. En del hade samarbetat mycket med andra aktörer och pedagoger 

inom till exempel teater och dans. Någon hade utarbetat egna metoder kring berättande med 

en inramning och struktur som sedan spridits vidare till andra bibliotek. Ytterligare andra 

bibliotekarier hade arbetat i projekt där gränsen mellan barnens egna lek och deras berättande 

flöt ihop. En gemensam nämnare för alla var att rekvisita, i olika form som exempelvis 

utklädningskläder, berättarlåda, flanofigurer med mera betraktades som en bra ingång för att 

sätta igång barnens berättande. Att använda sig av ljus och mörker i rummet, ramsor och 

levande ljus sågs som ett sätt att skapa en viss stämning och magi kring berättandet. 

Bibliotekarien i citatet nedan berättar att barnens berättande var lätt att locka fram, men som 

en ingång för att komma till berättandet använde sig bibliotekarien av flanosagor och 

utklädningskläder. 

 

Det som vi märkte när vi var ute det var just att det muntliga berättandet det finns i barnen redan. 

Vi behövde bara ge dem en liten skjuts. Kanske visa dem; här hänger en flanosaga. Men det var 

väldigt sällan som vi behövde starta upp det utan de har ju det muntliga berättandet i sig redan. Det 

behövde inte vi hjälpa till med utan de satte sig självmant och satte igång en egen saga. Eller när 

de klädde på sig utklädningskläder, det var väldigt sällan som vi behövde styra in dem eller hjälpa. 

Informant 2  
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Som bibliotekarien nämner i citatet så fick barnen en liten skjuts, de vuxna hade ordnat med 

flanosagor och utklädningskläder och höll i berättarstunden, men inte på ett särskilt styrande 

sätt. De tog snarare ett steg tillbaka när barnens berättelser satte igång. Barnen framträder på 

sina villkor och de vuxna får ta ett steg tillbaka och lyssna på barnens idéer och historier. 

Detta tillvägagångssätt är något som förespråkas inom forskningen (Gramstrup, Olofgörs 

2008, 15). Men att de vuxna träder tillbaka och är mottagare av barnens berättelser betyder 

inte att ansvaret för berättarstunden ligger på barnen. Den vuxne har ansvar för att stunden 

blir betydelsefull och för att underlätta för barnet att kunna berätta (Gramstrup, Olofgörs 

2008, 15). Gränsen mellan att bibliotekarien berättar för barnen och att barnen berättar är inte 

alltid knivskarp. Några av bibliotekarierna som hade lång erfarenhet av att själva berätta, 

menade att ju säkrare de kände sig i sitt eget berättande desto mer släppte de även in barnens 

berättande. En bibliotekarie hade till exempel börjat bolla berättandet mellan sig och barnen 

mer och mer. Exempelvis genom att fråga dem saker som hur de skulle gjort i en speciell 

situation eller om de känner igen någonting från boken som de kan appellera till någon film 

de sett eller ett tv-spel de spelat.  

 

I boksamtalen är det mycket barns eget berättande, för då ställer jag till exempel sådana frågor som 

har ni varit med om nånting, alltså det som har utspelat sig i boken… Skulle det här kunna hända i 

ett afrikanskt land eller är det här någonting som är typiskt svenskt?  Informant 6 

 

Bibliotekarien i citatet ovan riktar frågor till barnen kring det som berättas. Det tyder på ett 

intresse kring barnens tankar och upplevelser och bibliotekarien tycks vara intresserad av vad 

barnen säger. Den vuxne kommer inte med de rätta svaren, utan är mer av en samtalspartner 

att dela sina upplevelser och tankar med (Gramstrup, Olofgörs 2008, 72.) Att komma nära 

barns perspektiv innebär att se barn som egna individer och att samtala är ett sätt att närma sig 

andras perspektiv (Arnér och Tellgren 2008, 40). 

 

En allmän uppfattning bland bibliotekarierna var att det underlättade att ha flera olika slags 

övningar i beredskap. Ett exempel som lyftes var att ha berättarövningar i ring där alla 

tillsammans byggde en historia. Ingen behövde stå för hela berättandet själv utan alla bidrog 

med ett ord eller en mening var. Det kunde också underlätta om det fanns en sten eller 

någonting annat att lämna över när det var nästa persons tur att berätta. Det bedömdes viktigt 
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att förmedla till gruppen att den som ville kunde hoppa över och skicka vidare stenen. Ett 

projekt nämndes också där bilderböcker utan text användes för barnens egna berättande. 

Barnen beskrev och berättade utifrån bilderna i boken vad de såg och uppfattade. 

Bibliotekarierna berättar om olika övningar och sätt att komma in i berättandet, ett sätt att 

arbeta som beskrivs som en ram för barnet att förhålla sig till (Gramstrup, Olofgörs 2008, 12). 

Ramen kan bestå av samtal, lek, sång, eller någon form av övning som nämndes tidigare, den 

gemensamma nämnaren blir att locka barnens drivkraft till berättande (Gramstrup, Olofgörs 

2008, 11). Samtidigt som den fungerar som en slags vägledning kan en ram också vara något 

som berättaren även kan välja att kliva ur eller hitta nya ingångar till (Gramstrup, Olofgörs 

2008, 63). I citatet nedan beskriver bibliotekarien en berättarövning med barn, där ramen 

tillåter barnen att avstå ifall de känner att det blir för svårt att berätta.  

 

Det gäller att vara väldigt stöttande hela tiden. Man kan till exempel ha en sten eller nånting som 

man lämnar över. Vill man inte, låser det sig så lämnar man över till nästa. Informant 6 

 

En del barn behöver extra stöd för att berätta, medan andra knappt kan bärga sig. En allmän 

uppfattning är att om barn inte vill berätta ska det, liksom i exemplet ovan, inte forceras fram, 

men viljan att berätta kan finnas lika starkt hos det barnet, även om det just den gången känns 

alltför svårt (Gramstrup, Olofgörs 2008, 91). Ett förslag för att bemöta dessa situationer är 

lyhördhet och att ta vara på de ord som lyssnaren får av barnet, för att i det samspelet bygga 

en berättelse tillsammans (Gramstrup, Olofgörs 2008, 91). Thomsen menar att övningar i 

berättande med barn ska följa barnets utveckling, ju mer erfarenhet och trygghet barnet 

känner inför att berätta, desto mer kan övningarna utvecklas, blir lite längre, kanske öka i 

antalet deltagare (Thomsen 2013, 22). Det kan vara så att det behövs göras förändringar som 

att minska storleken på barngruppen, eller återkommande ha samma barngrupp för att barnen 

ska känna sig trygga. Berättande med samma barngrupp upplevs ge mer utrymme för barnens 

olikheter och individualiteter (Brok 2007, 73).  

 

En gemensam uppfattning hos de intervjuade var att en bibliotekarie som arbetar med 

berättande inte behöver vara på något särskilt sätt, till exempel teatralisk och utåtagerande 

utan att det snarare handlar om att vara sig själv och använda sig av det i berättandet. Att 

stötta, lyssna och ha ett öppet förhållningssätt till barnens berättande var något som alla 
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förespråkade. Det ringar även in den allmänna uppfattningen inom forskningen på området. 

Thomsen menar att berättandet kan bygga broar mellan barnens och de vuxnas världar, men 

påpekar också att den vuxne behöver vara vaksam på att berättandet inte tar en 

"vuxenvändning" där referenserna och språket som används inte blir alltför avancerat att följa 

med i (Thomsen 2013, 141). Att bygga broar mellan barn och vuxna är betydelsefullt på flera 

sätt, det kan finnas en risk att barn censurerar sig själva i samtal med vuxna ifall de upplever 

att de inte tas på allvar menar forskare. Berättande kan vara ett sätt att öva sig på att uttrycka 

sig och att uppleva att det som berättas tas emot. 

 

Vuxna skulle vinna på att sätta sig in i barns tankar, önskningar och kulturskapande ännu mer än 

vad som nu är fallet. Barnens berättelser om sina tankar och funderingar ger oss viktig information 

om detta. Problemet är dock att de vuxnas sätt att försöka reglera barnens agerande kan leda till att 

barnen inte ser att de tas på allvar och därmed kommer berättelserna i samtal med vuxna att 

censureras av barnen själva (Arnér och Tellgren 2006, 73).  

 

Som det nämns i citatet är det av vikt att sätta sig in i barnens värld och i deras 

kulturskapande. Att till exempel genom att lyssna och ta barnens tankar på allvar förmedla att 

de är värdefulla och att de har möjlighet att vara med och påverka.  

 

Samarbete 

Några av bibliotekarierna hade provat att arbeta gränsöverskridande, där andra konstarter som 

dans och filmskapande också användes i berättandet. Bibliotekarierna samarbetade då med 

andra yrkesgrupper. Detta upplevdes positivt och som ett tillfälle att få nya idéer och 

perspektiv på vad berättande kan vara och hur det kan gestaltas. De olika formerna av 

berättande hade ofta olika inriktning för att passa de yngre eller äldre barnen, men kunde även 

vända sig till barn i alla åldrar. En bibliotekarie uttrycker att det kan finnas vissa svårigheter i 

att skapa berättelser där både äldre och yngre barn deltar gemensamt men nämner ett exempel 

där barn och ungdomar i olika ålder genom dans skapade en berättelse tillsammans med en 

danspedagog. 

 

Och mellan låtarna så dansade hon sagor och de hittade på sagorna tillsammans. Och det här, vad 

ska man säga, jag tror det är en blandning av den populära musiken och att vi stod ute på en gata. 

Vi var väl synliga och vi hördes lång väg. Det gjorde att de här sagorna som dansades de drog till 
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sig väldigt många olika… väldigt många olika människor i olika åldrar. Så det var allt från 3-

åringar upp till säkert 15-åringar, nånting sånt där. Och det är inte många gånger som jag sett barn 

i så olika åldrar göra nånting så tillsammans, det var väldigt roligt. Informant 2 

 

I citatet nämns hur en blandning av dans, musik och sagor lockade många att delta. Berättande 

kan få olika karaktär utifrån den form som används och locka olika individer (Ärnström 2013, 

122). Ärnström menar att det finns ett brett spann av medier för berättande alltifrån bild och 

drama till nyare kanaler som datorspel och digital storytelling (Ärnström 2013, 123). Att 

samtala med barnen och se vad de har för önskningar och funderingar innebär att sätta sig in i 

barnens perspektiv och det är något som lyfts fram inom forskningen (Arnér och Tellgren 

2008, 72). Att ta tillvara på barnens intressen kring olika medier kan vara ett sätt att 

genomföra de initiativ som finns hos barnen. En av bibliotekarierna beskrev samarbeten 

tillsammans med förskolor, genom att presentera en idé och ett arbetssätt och sedan låta 

förskolelärarna ta med sig konceptet till förskolan. Tydlighet och en plan ansågs betydelsefullt 

för att kunna förmedla vidare den metod som arbetats fram på biblioteket. I citatet berättar 

bibliotekarien hur idén föddes och hur det utvecklades. 

 

Ett sätt att jobba med att barn får språka och inte bara var passiva lyssnare det är att titta på konst. 

Att berätta om bilder och se på bilder. Och eftersom jag är bibliotekarie, tänker jag,  jamen då 

väljer jag böcker. Så jag började välja ut olika böcker som hade lite eller ingen text. Och det skulle 

vara nya, fina böcker och det skulle var 5-7 böcker i varje påse. En förskolepedagog skulle kunna 

låna hela påsen. Man skulle kunna sitta med en liten grupp barn och varje barn får ha sin bok i 

knät. Så öppnar man den första sidan, men vad är det som händer på bilden? Vad händer här? Så 

får barnen berätta boken, så har alla den här boken framför sig. Då måste man använda sitt egna 

språk, sina egna ord och det är en idé till att få barnen att börja berätta. Informant 6 

 

Bibliotekarien vill att barnen ska språka och inte bara var passiva lyssnare och hittar ett sätt 

för detta som spridit sig vidare till förskolor. Att barnen får verktyg till att använda språket 

betyder att de kan göra sin röst hörd och de vuxna visar att barnens röst räknas och ska 

lyssnas på. Arnér och Tellgren menar att denna inställning bidrar till att barnen känner att de 

kan samtala om allt möjligt med vuxna (Arnér och Tellgren 2008, 73).  
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Särskilda utmaningar för att arbeta med barns muntliga berättande 

 

Bibliotekarierna tog upp olika aspekter av hinder och svårigheter kopplade till barns muntliga 

berättande på biblioteket. Trots att samtliga upplevde att barns muntliga berättande var något 

de ville arbeta mera med fanns vissa hinder för detta, de skilde sig åt mellan bibliotekarierna 

som alla tog upp olika svårigheter. En del av dem presenteras under denna rubrik medan en 

del av svårigheterna hade en mer pedagogisk karaktär och presenteras under nästa rubrik, 

pedagogiska svårigheter. En av bibliotekarierna ansåg att det fanns ett stort fokus på läsning 

och att jobba läsfrämjande på biblioteket vilket ledde till att muntligt berättande hamnade vid 

sidan av. 

 

Det stora är att det är så stort fokus på den lästa texten. Att biblioteken satsar så mycket på det. 

Jamen du vet, med pisarapporter och alla larmsignaler om barnens läsande och sådär. Så tror jag 

att eget skrivande och muntligt berättande och så det hamnar på sidan av för att det är så himla 

stort fokus på att man ska läsa och att det är roligt att läsa, man måste läsa, jamen du vet. Man ska 

jobba läsfrämjande och man ska stödja skolorna. Informant 4 

 

 

Läsfrämjande satsningar på biblioteken gör att berättandet hamnar i skymundan menar 

bibliotekarien. Många forskare anser dock att berättande stärker och främjar läsning. Barn 

med läs- och skrivsvårigheter kan ha en god förmåga att lyssna och berätta och forskare 

menar att dessa barn behöver få använda och få bekräftad den språkliga kompetens de har i 

det muntliga mediet (Ärnström 2013, 126). För en del barn kan det muntliga berättandet också 

vara en ingång till att bli intresserad av berättelser även i skriftlig form (Ärnström 2013, 126).  

Ett annat hinder som lyftes var avsaknaden av en plan och struktur. 

 

När jag började jobba här kände jag att jag ville ha ett mer sammansatt sätt att jobba på […] Jag 

kände att som bibliotekarie om jag ska jobba med barn och ungdomar både som skolbibliotekarie 

och barnbibliotekarie så vill jag ha någon sorts plan för hur jag ska jobba. Informant 6 
 

Citatet går att tolka som att bibliotekarien upplever en svårighet i det dagliga arbetet med barn 

och ungdomar där det saknas riktlinjer. Muntligt berättande och att stimulera barns och 

ungdomars kreativitet och fantasi är, enligt bland annat folkbiblioteksmanifestet, uppgifter 

som folkbiblioteket har. Men en plan för hur arbetet ska utföras är något som saknas menar 

bibliotekarien. Att inte ha kunskap i hur arbetet med berättande ska genomföras uttrycks i 

citatet nedan där en bibliotekarie tillsammans med sin kollega provat att genomföra ett 

berättarprojekt. 
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Nu har varken jag eller [...] som jobbade med det här riktigt koll på hur man gör utan 

det var ju mest liksom ett försök. Informant 4 

 

Bibliotekarien anser sig sakna kunskap. Det kan tolkas som att berättande i allmänhet och 

berättande med barn i synnerhet är något som bibliotekarierna uppmanas att jobba med, trots 

att kunskaperna inom området saknas.  

 

Pedagogiska svårigheter 

Att hitta en balans i hur mycket den vuxna ska styra då barnens egna berättande var i fokus 

kunde ibland upplevas problematiskt. Särskilt då gruppen var stor och i projekt där 

berättandet byggde mycket på barnens egna initiativ och idéer. Flera informanter nämner att 

barnen reagerade olika på berättandet och aktiviteterna kopplade till det. En del barn kunde få 

svårt att fokusera när det fanns för mycket rekvisita menade en av bibliotekarierna. 

 

Det fanns väldigt mycket saker, faktiskt nästan lite för mycket för att… det var väldigt mycket 

roliga saker. Men stundtals var det så mycket att barnen hade svårt att fokusera på en sak en längre 

stund. De ville testa allting och de ville testa det nu. Informant 2 

 

Bibliotekarien beskriver hur rekvisitan dels var något som var väldigt roligt för barnen, men 

också att det blev ett hinder för att kunna koncentrera sig. Medan en del barn genast skapade 

egna historier fick andra svårt att fokusera. Balansen att uppmuntra till barnens eget 

berättande och samtidigt ha en slags ram för berättandet kunde vara en utmaning, vilket 

skildras i citatet nedan. 

 

Vi hade tänkt att vi kanske skulle förbereda något program eller så […] men eftersom vi ändå ville 

att det var barnens egna berättande som skulle stå i fokus så gjorde vi inte det. Men det var många 

barn som hade egna föreställningar för oss och varandra alltså improviserat då […] Men det fanns 

ju andra barn som inte riktigt visste vad de skulle göra […] de var ganska många och vi hade inte 

riktigt möjlighet att få med alla Informant 4 
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Bibliotekarien tar upp problemen som kan uppstå med många barn och att en del barn halkade 

utanför och inte visste vad de skulle göra. Det rådde olika uppfattning om huruvida det var av 

betydelse att känna barnen och kunna följa upp berättandet.  

 

Jag tror det funkar bättre om man känner gruppen så att man kan fortsätta. Jag menar på bibliotek 

då träffar man ju bara barngrupperna en kortare stund. Det är ju kanske liksom var tredje eller var 

fjärde vecka när man har bokprat eller de här sagostunderna varje vecka. Det är ju inte som att 

träffa dem varje dag man känner ju inte barnen. Informant 1 

 

I citatet uttrycks problem för att kunna jobba med barnens berättande, som att bibliotekarien 

träffar barnen korta stunder och sällan, vilket kan tolkas som att bibliotekarien upplever att det 

saknas förutsättningar för att kunna arbeta med detta på ett lämpligt sätt på biblioteket. I 

citatet nedan går bibliotekarien in på ytterligare skäl till att berättande med barn kan vara svårt 

att genomföra.  

 

Det här som du tänker på att berätta med barn det har jag inte gjort så många gånger utan det är ju 

ofta från mig till dem, så det blir som en envägskommunikation...Jag tänker ändå när jag ska ha 

mina sagostunder så... Det är olika ålder, det är stora grupper, det kan vara svårt att få det att funka 

där, därför blir det som en envägskommunikation. Informant 1 

 

Informanten upplever att stora grupper med barn i olika ålder är ett hinder och förklarar 

att det därför blir mer av en envägskommunikation där bibliotekarien står för 

berättandet. Genom en envägskommunikation kan dock viktiga poänger i berättande gå 

förlorade, som till exempel samtalet, vilket ofta beskrivs som det viktigaste redskapet i 

mänsklig samvaro (Arnér och Tellgren 2006, 24). Att samtala, berätta och vara delaktig 

innebär att vara med i processen, i detta fall berättarstunden (Arnér och Tellgren 2006, 

15).Omständigheterna gör att berättarstunden anses problematisk att genomföra ifall 

bibliotekarien även inkluderar barnens berättande. Det kan dock uppfattas som att 

bibliotekarien skulle vilja arbeta mer med detta ifall utgångspunkterna såg annorlunda 

ut.  
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SLUTSATSER 

Det finns en tydlig positiv inställning till barns berättande bland bibliotekarierna. Att sätta 

barnens berättande i fokus är något flera uttrycker att de vill utveckla.  Bibliotekariens egen 

erfarenhet som berättare anses ha betydelse i sammanhanget. Att känna trygghet i sitt egen 

roll underlättar den dialog som sker i samband med barns berättande. Barnen uppfattades ha 

lätt för att berätta, och det ansågs extra betydelsefullt för barn med läs- och skrivsvårigheter. 

Bibliotekarierna uppmärksammar att det finns skillnader mellan yngre och äldre barn, där de 

yngre upplevs mer spontana, medan de äldre tycks vilja prestera och imponera mer på de som 

lyssnar. Ett behov av att prata om svåra ämnen gick att se både hos äldre och yngre barn. De 

yngre berättade mer fantasifullt om svårigheter i form av en saga där det svåra vävdes in, 

medan de äldre mer konkret tog upp teman som mobbning och utanförskap i sitt berättande. 

Spökhistorier där barnen själva berättade ansågs svårt att genomföra, då barnens upplevelser 

av vad som är läskigt skiljer sig åt. 

 

Att ha en ingång och en slags ram, i form av till exempel övningar och rekvisita ansågs 

underlätta för barnen att komma in i berättandet. Ett stämningsfullt rum med tända ljus kunde 

också vara en hjälp. Samarbeten av olika slag fick berättandet att anta olika former, som dans 

till exempel, vilket lockade barn i olika åldrar att delta tillsammans. Andra projekt för att 

främja berättande handlade bland annat om att förmedla metoder till förskolorna, ett exempel 

på det var en bilderbok där barnen berättade för varandra om bilderna i boken. En del 

bibliotekarier vävde in barnens berättande i bokpratet genom att exempelvis fråga vad barnen 

ansåg om olika saker och uttryckte det som att de bollade berättandet med barnen. Att vara 

stöttande och uppmuntrande men inte forcera någon att berätta ansågs viktigt. 

 

Den sporadiska kontakten med barnen uppfattades som en svårighet, bibliotekarierna ansåg 

att det ofta saknades möjlighet att följa upp berättarstunderna med barnen.  Det betraktades 

som något viktigt, till exempel i de fall då barn berättade om något svårt. Det uttrycktes också 

en avsaknad av riktlinjer för hur arbetet skulle genomföras, en del bibliotekarier upplevde att 

de saknade kompetens på området. Det konstaterades också att det satsades på att arbeta 

läsfrämjande, men i det läsfrämjande arbetet upplevdes inte det muntliga berättandet vara 

inräknat, trots att det ansågs vara ett sätt att uppmuntra till läsning. Bibliotekarierna 
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uppfattade att muntligt berättande hade särskild betydelse för barn med en läs- och 

skrivproblematik. 

 

Avslutande reflektioner 

Bibliotekarierna ser många fördelar i att jobba med barns berättande, men de anser också att 

det finns en del hinder, vilka beskrivs i uppsatsen. Att arbeta med muntligt berättande är en av 

folkbibliotekens uppgifter enligt folkbiblioteksmanifestet vilket även bör inkludera barnens 

berättande (Folkbiblioteksmanifestet, 1994). Enligt bibliotekarierna i studien sker detta i liten 

skala och snarare inom ramen för kortare projekt än i den ordinarie verksamheten. När 

berättande genomförs upplever de att det är något som barnen uppskattar mycket, att de har 

lätt för det. Forskare menar att barn reflekterar och har många tankar om sin tillvaro, i likhet 

med vuxna, men att barnens behov av att samtala på ett fördjupat sätt inte ges samma 

utrymme (Arnér och Tellgren 2008, 129). Denna bild bekräftas av barnen i studien Barn 

berättar, där det konstateras att barnen vill vara mer aktiva och samtala mer på biblioteket, 

bland annat kring böckerna de läser (Svensk biblioteksförening 2011 , 45). 

 

Bibliotekarierna anser att ju mer erfarenhet de får av att berätta, desto lättare blir det att 

involvera barnen. Det tyder på att kunskap underlättar att ta sig an uppgiften. Kanske bör 

berättande få en mer central roll i bibliotekarieutbildningen? Utifrån bibliotekariernas 

synpunkter finns ett behov av tydligare riktlinjer och medvetna strategier för hur berättandet 

med barn ska utföras. Svårigheterna i att praktisera berättande har även handlat om stora 

barngrupper och tillfälliga träffar där det saknas möjlighet till uppföljning och en chans att 

lära känna barnen närmare. För att satsa på barnens berättande behövs resurser för att 

bibliotekarierna ska kunna ägna sig åt detta. Hur tiden ska användas är något som inte enbart 

rör de vuxna konstaterar Arnér och Tellgren. 

 

Frågan om hur vi vill prioritera tiden skall inte bara ställas [...] mellan oss vuxna utan det är i den 

diskussionen barnen skall vara med. Vi måste prata med barnen om hur vi skall ta vara på den 

tiden vi har tillsammans med dem (Arnér och Tellgren 2008, 58). 
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Som det uttrycks i citatet så är dialogen med barnen viktig. Vad vill barnen berätta? På vilka 

sätt? Många bibliotekarier ser berättande som något värdefullt, vilket är en åsikt jag delar. 

Berättande ger verktyg och övning i att göra sin röst hörd. Det ger också en gemenskap och 

inblick i varandras världar, vilket skapar goda förutsättningar för förståelse av egna och 

andras perspektiv (Arnér och Tellgren 2008, 130). Betydelsefullt är också att barnen får vara 

med om att vuxna tar barnens röst på allvar och intresserar sig för vad de har att säga. Idag 

upplever många lärare och förskolelärare brist på tid, alla barn har inte heller förutsättningar 

att berätta hemma (Ärnström 2013, 51). Vilka ska då ta sig tiden att satsa på detta? Här kan 

biblioteken spela en viktig roll för att möjliggöra barns berättande.  

 

 

Som förslag på fortsatt forskning skulle det vara intressant att studera barnens upplevelser av 

berättande på biblioteket, exempelvis genom att intervjua en grupp barn som deltar i ett 

berättarprojekt. Ytterligare forskning skulle kunna bygga vidare på hur bibliotekarier arbetar 

med barns muntliga berättande i olika projekt och i bibliotekets ordinarie verksamhet.  
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INTERVJUBILAGA 

Vad har du för förhållande till muntligt berättande? Vad väcker det för associationer? 

Jobbar ni med barns muntliga berättande på biblioteket där du jobbar? Hur i så fall? 

Är det något du skulle vilja jobba mer med? 

Upplever du att det finns några svårigheter kopplade till att jobba med barns berättande? 

Hur tycker du barnen verkar uppfatta det muntliga berättandet? 

Finns det några arbetssätt du tycker fungerat särskilt bra? 

Upplever du att muntligt berättande har en särskild betydelse för vissa barn, till exempel de 

som har läs- och skrivsvårigheter? 

 

 


