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Det är nu mer än ett år sedan jag först såg boken The Story Maker av 

Francis Dickens och Kirstin Lewis. Med  fokus på barn med engelska som 
andra språk inspirerar författarna sina elever till att utveckla sin uttrycks-
förmåga. Jag blev omedelbart förtjust i boken, och fick så småningom 
möjlighet att få ge ut den på svenska, både med tanke på barn som har 
flera språk och enspråkiga barn med språkstörning. 

Att skapa en berättelse, verklig eller påhittad, kräver mycket av ett barns språkliga och kognitiva 
förmåga: övergripande planering, tillgång till ord och begrepp, förmåga att formulera meningar 
och att framföra berättelsen på ett förståeligt sätt, muntligt eller skriftligt. Därutöver behövs 
förstås minst en intresserad åhörare eller läsare! 

Barn med sen eller avvikande språkutveckling inom ett eller flera språkområden kan ha flera 
hinder på vägen mot att kunna skapa en hel historia. Att analysera barns berättarförmåga 
kräver tid och övning, och innebär mer av subjektiv bedömning än vad som är fallet vid 
analys av t.ex. uttal och ordförståelse. Många gånger inriktas logopedbehandling och 
specialundervisning mest på ”reparation” av uttal, meningsbyggnad och/eller ordförråd.  

Berättandet är alltså mer än summan av ordkunskap, meningsbyggnad och uttal. Inte minst 
behöver den som berättar sätta sig in i mottagarens behov och önskemål. Hur detaljerad ska 
berättelsen vara? En berättelse i form av en saga, med eller utan illustrationer, kräver annan 
planering än en vägbeskrivning eller ett recept.  

Redan tidigt möter barn olika textgenrer. Boken Berätta tillsammans vill uppmuntra det 
fantasifulla och varierade berättandet ur ett episkt perspektiv. Man påvisar vikten av en 
varierad framställning och ger samtidigt viss vägledning om den övergripande planeringen.  

Själv tycker jag att boken har mycket att tillföra när det gäller att få barn intresserade av att 
kunna beskriva så att det blir intressant. När det gäller berättelsestrukturen behöver man 
som vuxen bidra med stöd och vägledning, t.ex. genom att påvisa hur de flesta sagor och 
berättelser är uppbyggda enligt principen introduktion – händelseförlopp med spänning – 
lösning/avslutning.   I mitt material Bedömning Av Språk ingår en enkel berättaruppgift. 
Barnet ska beskriva något välkänt. Man gör en enkel bedömning av tre variabler: om barnets 
beskrivning ger tillräcklig information, om barnet håller den röda tråden och inte börjar tala 
om annat, och, slutligen, bedöms talflödet, dvs. om barnet kan genomföra uppgiften utan 
ständigt behov av ledande frågor eller annan återkoppling.   

I dokumenten här på hemsidan finns olika förslag på hur boken kan användas tillsammans 
med barn utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Låt dig inspireras, och bidra 
gärna själv med fler förslag! 

Astrid Frylmark 

Berätta 
tillsammans 
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Beskrivande ord 
 

Vem? 5:5 årig pojke med expressiv språkstörning. 
 

Mål Målet var att i tal börja använda fler beskrivande ord, som vi har tränat 
på enskilt tidigare. Att själv börja ta initiativ till att berätta/beskriva. 
 

Metod Jag hade klippt ut några 1) figurer 2) miljöer 3) föremål. Hade en blank bok. 
Jag sa att han nu skulle berätta en saga för mig. Jag stöttade sedan genom 
att ställa följdfrågor, och han berättade. Vi klistrade in bilderna och jag 
skrev sagan till. 
 

Så gick det Jag lät honom välja bilder helt själv, för att han skulle vara intresserad. 
Skattkistan lockade väldigt! Jag frågade: vad har monstret i skattkistan, och 
fick då det ganska oväntade svaret: guldstjärnor! Sedan frågade spöket om 
han fick en guldstjärna, men då sa monstret NEJ! Nästa gång kommer jag 
att låta honom beskriva bilderna ännu mer. Idag blev det mest fokus på 
sagan. 
 

Från  Sofia Norrman, Norrtälje. 

 

 

  

Logoped-
mottagning 
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Ordförråd och berättarförmåga 
 

Vem? Flicka, 9:0, fonologisk och grammatisk språkstörning. 

Mål Öva upp ordförråd och berättarförmåga i skrift. 

Metod Hon fick välja bilder som jag klippt ut från Personer, Platser och Föremål. 
Hon klistrade inte in dem (men det kan man ju göra en annan gång), utan 
tittade, hittade på och skrev sagan. Vi hjälptes åt med formuleringar och 
uttryckssätt och hon skrev en saga på ett halvt A4-papper.  
 

Så gick det a) Bilderna var så lockande att hon hela tiden valde det som såg fint ut, 
utan att först tänka på historien. Detta utmanade verkligen hennes fantasi, 
för att få ihop historien sedan.  
4 b) Eftersom jag hade behållit de skrivna orden under bilderna, blev hon 
någon gång lite förvirrad, när det stod "Palats" under det hon tyckte var 
ett slott. Det föranledde diskussion om ordet och hon fick lära sig ett nytt! 
 

Från  Sofia Norrman, Norrtälje. 

 

 

  

Logoped-
mottagning 
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Att tänka sig in i någon annans situation 
 

Vem? Pojke, 5:7 år, pragmatisk språkstörning 
 

Mål Öva sig på att tänka sig in i någon annans situation och uttrycka det i tal. 
 

Metod Sidan 42, "känslor". Vi ska börja uppifrån och titta på bilderna. Jag klipper 
bara ut bilderna, inte texten. Kommer att försöka följa frågorna som finns, 
men det blir säkert spännande utvikningar under vägen.  
 

Så gick det Det är inte alltid barn tänker som vuxna...., men det är intressant att höra 
hur de resonerar. Det behöver ju inte alltid vara fel, för att det inte är som 
man själv tänker sig! 
 

Från  Sofia Norrman, Norrtälje. 

 
  

Logoped-
mottagning 
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Att inleda en berättelse 
 
 

Vem? Tre elever i åk.2, grundskolan, Sv 2-undervisning 

 
Mål Att eleverna ska få se olika exempel på hur man kan inleda en berättelse. 

Att komma ifrån att alltid börja sin berättelse på samma sätt. 

 
Metod Jag använde de inledningar som finns på sidan 7 och 8. Eleverna läste 

inledningarna, vi samtalade om vad eleverna kände efter att ha läst dem, 
vilka inledningar som gjorde att de blev nyfikna på att läsa vidare, vilka 
som kändes skrämmande osv. Eleverna fick själva skriva inledningar till 
andra bilder som jag gav dem. Sedan samlade eleverna favoriterna dvs. 
inledningar som de själva tyckte bäst om i sina skrivböcker. Till sin hjälp 
hade de en mängd sagor och berättelser som de kunde titta i för att få 
uppslag till olika inledningar. 

 
Så gick det Det är väldigt lätt att eleverna alltid börjar med ”Det var en gång…”. Efter 

att ha sett flera exempel på hur man också kan skriva började de hitta på 
egna inledningar. Jag ska fortsättningsvis försöka att peka på vad de vill 
skapa för känsla med sin inledning. De märkte ju själva att de reagerade på 
olika sätt när de läste olika inledningar. 

 
Från  Tina Hjerne, Härnösand 

 

 

  

Sv 2-
undervisning 
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Sagofigur 1 
 

Vem? Tre elever i åk.2, grundskolan, Sv 2-undervisning 

Mål Att eleverna ska utöka sitt ordförråd och lära sig beskriva en sagofigur 
mer nyanserat än tidigare. Att lära känna ett exempel på hur man kan 
strukturera upp beskrivande ord (arbetsplanen). 

 
Metod Vi hade en inledande lektion där vi listade en massa olika figurer som 

förekommer i sagor och berättelser. Därefter använde jag den blå rutan 
med häxan på sidan 19 (kopierad och inplastad). Vi tittade på bilden och 
samtalade om vad de olika beskrivande orden betyder. Till sist använde vi 
texten på sidan 19, vilken jag hade gjort om till en luck-text. Eleverna skulle 
själva fylla i beskrivningar av häxan som de tyckte passade bra. 

 
Så gick det En reflektion är att det var svårt att tala om ord som låg väldigt nära 

varandra i betydelse som t.ex. klurig/listig och frän/stickande. Hur 
någonting luktar var svårt att beskriva för eleverna. Till en annan gång ska 
jag förbereda konkret material att lukta på och på så sätt befästa orden. 

 
Från  Tina Hjerne, Härnösand 
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Sagofigur 2 

 

Vem? Tre elever i åk. 2, grundskolan, Sv 2-undervisning 
 

Mål Att eleverna ska utöka sitt ordförråd och lära sig beskriva en sagofigur 
mer nyanserat än tidigare. Att lära känna ett exempel på hur man kan 
strukturera upp beskrivande ord (arbetsplanen). 
 

Metod Jag använde rutan med spöket på sidan 20. Gjorde på samma sätt som 
med häxan, se förslag nr.1. Efter samtal om ordens innebörd fick eleverna 
själva skriva en beskrivning av spöket. 
 

Så gick det Här var betydelsen av orden lättare att förstå för eleverna. De kunde själva 
ge exempel på andra saker som passade in på de beskrivande orden. 
 

Från  Tina Hjerne, Härnösand 
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Sagofigur 3 
 

Vem? Tre elever i åk.2, grundskolan, Sv 2-undervisning 
 

Mål Att eleven ska välja en sagofigur och berätta om den på ett nyanserat 
sätt. 
 

Metod Eleverna får framför sig ca 20 olika sagofigurer som jag har hittat på nätet, 
skrivit ut och plastat in. Jag har letat efter figurer som berör dvs. riktigt 
läskiga drakar, fula troll och hemska häxor. Inga små gulliga prinsessor 
alltså. De väljer en figur som de ska skriva en berättelse kring. Utifrån vad 
vi har pratat om tidigare se ”Sagofigur 1” och ”Sagofigur 2” ska eleverna 
beskriva sin figur med hjälp av ledorden personlighet, lukt, ljud och 
utseende. Jag ställde frågor som stöd som t.ex. Hur såg den ut? Hur 
luktade den? osv. 
 

Så gick det Det var roligt att se hur eleverna faktiskt kunde lägga ut texten om sin figur 
genom att lägga ner lite mer tid på beskrivningen än de hade gjort tidigare.  
 

Från  Tina Hjerne, Härnösand 
 

 

  

Sv 2-
undervisning 
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Att beskriva en miljö 
 

Vem? Tre elever i åk.2, grundskolan, Sv 2-undervisning 
 

Mål Att eleverna ska välja en miljö där en vald sagofigur ska bo och att kunna 
beskriva den miljön på ett nyanserat sätt. 
 

Metod Eleverna har skrivit en början på berättelsen, valt en figur och beskrivit 
den. Utifrån bilderna på sidan 73 och 74 fick eleverna välja en miljö där 
deras sagofigur skulle bo. Med hjälp av exemplet av grottan på sidan 76 
talade vi om utseende, lukt, ljud och känsel. Eleverna fick sedan beskriva 
den miljö de valt med dessa kategorier i bakhuvudet. 
 

Så gick det En pojke skrev: ”Han bodde i en mörk, fuktig, ekande grotta”, där orden är 
tagna från exemplet på sidan 76. Jag tänkte först att det var synd att han 
tog precis samma ord som vi hade pratat om, men märkte sedan i 
fortsättningen av berättelsen att han fick med fler beskrivande ord än han 
tidigare har haft i texter. Han verkade kunna ta till sig ett exempel på hur 
man kan skriva och använda det i en annan situation.  
 

Från  Tina Hjerne, Härnösand 
 

 

 

 

 

Sv 2-
undervisning 


