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1. BAKGRUND 
 

Läroplan för förskolan säger: 
 
Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den 
stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.  

• Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge 
uttryck för sina uppfattningar,  

• Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att 
kommunicera med andra och att uttrycka tankar, 

• Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka 
med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av 
symboler samt deras kommunikativa funktioner, 

• Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
som lek, bild, rörelser, sång och musik, dans och drama. 

 
Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som 
på att barnen lär av varandra.  (Lpfö98 2001 s.10,12-13) 
 
Vi funderade på vilka pedagogiska metoder som var lämpade för att 
åstadkomma målen enligt läroplanen. 
 
 
Balto (Balto, 1997) tar upp i sin bok ”Samisk barneoppdragelse i 
endring” att berättandet används som ett pedagogiskt hjälpmedel. Den 
används nämligen mycket och ganska så systematiskt i uppfostran och 
kunskapsöverföring mellan generationer. Berättelsens plats i kulturell 
överföring är ett karakteristiskt sätt som samer har gemensamt med 
många andra urbefolkningar. 
 
Detta gav oss iden att använda berättandet som är en traditionell 
metod sedan urminnes tider. 
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Lokal arbetsplan Skierri/sameskolan säger: 
 
Samisk fostran och lärande handlar också om att utifrån sin egen 
kultur lära in och lära ut kunskap, att lära sig på sitt eget sätt eller att 
i lärandet använda ”samisk pedagogik”. (Lokal arbetsplan 
Skierri/sameskolan 2004-06-14 s.1) 
 
Den samiska pedagogiken går ut på att stimulera det som är rätt, inte 
korrigera genom klander utan att rätta till med en förklarande 
berättelse. 
 
 
Hjalmar Lundbom (Turi 1917) skriver att det föreliggande arbetet av 
lappen Johan Turi har ett större värde än de flesta andra, därför att 
det skrivits av en man, vars kännedom av vildmarken beror på att han 
levat där hela sitt liv och som besitter det sinneslugn och den kunskap, 
som fordras för en objektiv skildring, och den kraft och den vekhet, 
som kräves för att begagna ironiens vassa vapen, där sådant behöves, 
och den varma känslas innerliga språk, där denna kommer att göra 
sig gällande .(Muittalus samid birra, Johan Turi, 1917 s.VII) 
 
 
Boken Muitalus samid birra (Turi 1917) är den första skrivna boken 
av en same där du får ta del av berättartraditioner om samiska 
levnadsförhållanden, näringsliv såsom renskötsel jakt och fiske, 
folkmedicin och samisk folktro (sagor och myter). 
 
Liksom Hjalmar Lundbom tycker vi att det är viktigt att man själv levt 
i den samiska kulturen om man ska berätta om den. 
 
  
Vygotskij hävdade: 
 
Att varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två 
gånger: först på den sociala nivån (interpsykologiskt), därefter på den 
individuella nivån. (Vygotskij och pedagogiken 1996 s.34) 
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Eftersom det är lättare för barnen att lära sig i ett socialt sammanhang 
har vi försökt att ”inlärningen” ska ske i grupp vid samlingar. 
 
 
Ulf Palmenfelt (Rehnman och Hostetter) skriver att ett karaktärsdrag 
för de yngsta berättarna är att de i hög grad blandar kroppslighet och 
muntlighet i sina vitsar. Barnen använder fingrar och händer, gör 
grimaser och tecken medan vuxna ofta bara använder talet. 
Många vuxna kritiserar barns språk. De säger att det är torftigt, att 
ordförrådet är för litet och att de använder ljud och läten istället för 
ord. Det tror jag är fullständigt felaktigt. Det är ett annat språk. Det 
har andra uttrycksformer än vi vuxna är vana vid, till exempel det här 
bruket av gester. Barn kan berätta en hel historia med bara gester. 
För ett barn är skillnaden mellan lek och berättande mycket liten, tror 
han. I berättande finns ett stort mått lekfullhet – och vad är lek om 
inte just ett berättande med kroppsliga medel? (Berättelsens Röst 
2002 s.182) 
 
Vi har kombinerat berättandet med lekar och rörelser genom att vi sett 
att barnen inte koncentrerat kan tillägna sig en lång berättelse. 
 
 
Ulf Ärnström (Rehnman och Hostetter) grundtanke är att förmågan 
att berätta inte är en talang som folk antingen har eller saknar. Det är 
något man utvecklar genom övning – och har nytta att utveckla.  
Berättandet är i vid mening ett livets grundspråk som barnet lär sig 
och behöver för att förstå och förmedla sina egna upplevelser.  
”Kanske kan man till och med säga att det inte ens finns några 
händelser förrän vi berättar dem, åtminstone för oss själva. Och hur 
skulle vi kunna förmedla våra upplevelser av livet utan berättelser? 
Har jag varit på fisketur kan jag inte återge min upplevelse i form av 
en siffra eller en avskalad teknisk redogörelse. Den måste berättas. 
Att berätta är därför en del av vad det är att vara människa. Frågan 
är bara: hur bra måste ett barn bli på att berätta för att kunna leva 
bra? Och vad tjänar man på att stödja den processen eller 
uppmärksamma den överhuvudtaget?” (Berättelsens Röst 2002 s. 
195) 
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Barnen får vara delaktiga för att lära sig berättarkonsten. Alla har 
något att berätta, det är bara en konst att kunna detta. Kan man berätta 
är det enklare att förklara vad man själv tycker och känner. Det gör 
dig även till en mer social människa. 
 
 
Carina Fast (Rehnman och Hostetter) har tagit klivet in i 
forskarvärlden. Hennes forskarresultat visar att ”berättelser sätter 
språket i ett sammanhang. Forskare i England, USA, Nya Zeeland och 
Australien uttrycker att `the story moves children into literacy´. 
Berättelsen förflyttar barnen in i språket. Den ger orden betydelse och 
vidgar på så vis barnens ordförråd. Den lär också barnet 
meningsuppbyggnad och retoriska grepp.” 
Det här gäller både sagor och köksbordsberättande, barnets egna 
berättelser och det berättande som barnet omges av.  
 
”Jag vill inte ha ett Berättandets år. Jag vill inte att man satsar på 
berättande under en tid och sedan avslutar och går över till något 
annat. Berättandet är ingen innegrej. Det är en del av vad det är att 
vara lärare. Det ska infogas och för det behövs inga projektpengar. 
Egentligen behövs inte ett extra öre för att den enskilda läraren ska 
börja berätta och få eleverna att berätta. Man måste bara bli 
medveten om berättandets betydelse. ” (Berättelsens Röst 2002 s. 242, 
243) 
 
Denna text gjorde att vi definitivt bestämde oss för att arbeta med 
berättandet. Vad kan vara mer nödvändigt än att ge barnen ett språk? 
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2. SYFTE 
 
Syftet är att beskriva hur berättandet kan användas i en samisk 
förskola med barn 1-3 år, för att utveckla barnens intresse för samiska 
språket. 
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3. METOD 
 
 
Vi jobbar med barn som är mellan 1 och 3 år. Det är den första tiden i 
livet när man ska lära sig mycket. Det vi då först tänker på är språket, 
barnet ska lära sig prata. 
Eftersom förskolan inte är en ”skola” i dess riktiga bemärkelse med att 
läsa, skriva och räkna, så lär vi ändå barnen bland annat 
grundfärgerna, räkna räkneramsan till fem och bokstäver, och när de 
lärt sig detta och kopplat samman allt så läser de tillslut. Allt detta på 
ett lekfullt sätt. 
Berättandet är ett sätt som vi jobbat med. Genom berättandet lär du 
barnen att lyssna, lära sig ord, de får ett berikat ordförråd. 
 
 
3.1 Genomförande  
 
Vi är 3 personal som arbetar i den ”lilla” gruppen. Två av oss har i 
projektet ”Gal dat oahppa go stuorrula” valt att arbeta med 
berättandet. Under samlingarna som är varje dag, måndag-fredag 
mellan ca: 9.20 – 10.00 har vi turvis haft ansvaret för samlingen. 
Samlingarna har innehållit olika moment där man genom berättandet 
lärt barnen exempelvis: 
• Barnens begynnelsebokstav i namnet 
• Grundfärgerna. Askar med de olika färgerna 
• Enkel matematik. Genom att räkna askarna, räkna antal barn på 

  samlingen, antal djur som varit med i berättelsen och räknesånger 
•   Enkla prepositioner som stor – större, liten - stor 
 
Nedslag i några samlingar: Vi samlas runt elden inne i kåtan. Den som 
håller i samlingen har tagit med sig bokstavsaskarna, vi tittar vilken 
färg de har, röd. Känner vi igen färgen på våra kläder? Med en del 
hjälp så kan barnen hitta färgen. Sedan är det dags att titta på 
bokstäverna som finns uppe på locken, vi lyssnar hur de låter, hur de 
ser ut, och när barnen känner igen sin egen bokstav så får de asken 
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för att titta vad som finns i den. Där kan finnas t.ex. en fisk/guolli, 
solen/beaivi barnen får själva berätta vad det är och vi tillsammans 
sjunger en sång om det som fanns i asken. Utifrån den rekvisita, det 
kan vara djur, handdockor, askarna, som man för dagen har med sig 
skapar man en berättelse Den vuxnas inspiration och inlevelse smittar 
av sig på barnen som visar en nyfikenhet på att vilja lära.  
 
 
3.2 Material 
 
Det material som vi använder oss av är ”bukstavagiisa” -  en kisa som 
vi fyllt med barnens bokstäver, leksaksdjur, handdockor, färgade 
plastaskar med bokstäver på och en sak eller bild som associerar till en 
sång. Till en samling har den vuxne planerat och valt ut vilken 
rekvisita som skall användas och utifrån vad som man vill lära ut är 
det den vuxne som skapar en berättelse. Efter varje samling skriver 
man ner vad man gjort, hur man genomförde och hur det uppfattades. 
 
 
3.3 Deltagare 
 
Vi jobbar med samiska barn i åldern 1-3 år, fördelat på 1 pojke 1,5 år, 
2 flickor 1,5 år, 2 pojkar 2 år, 1 pojke 2,5 år, 1 flicka 2,5 år, 
1 pojke 3 år och 3 flickor 3 år. 
I denna grupp jobbar 3 personal varav 2 har valt att forska om barnens 
intresse att utveckla samiska språket genom berättandet. 
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4. RESULTAT 
 
 
4.1 Det fyrkantiga rummet 
 
Våra samlingar har från en början varit ute på arran-kuddarna, men vi 
vuxna kände att det var något som inte kändes bra.  
Vad var detta som kändes fel? 
Vi fick inte barnen motiverade att lära sig, ta emot den kunskap som 
den vuxne ville förmedla. 
Vi började med att titta på rummet där vi höll samlingarna. Hur såg 
det ut?  
Fyrkantigt rum, utan dörr, i anslutning till korridoren. Många böcker 
längs väggarna, ljud och rörelser av förbipasserande barn och vuxna. 
Detta bland annat gjorde att vi pedagoger valde att söka oss till ett 
lugnare och mer harmoniskt ”ställe”. 
 
 
4.2 Funderingar 
 
Vi pedagoger satte oss ner i en diskussion om var vi skulle hålla 
samlingarna.  
Vad kändes mest naturligt för både oss vuxna och barnen? 
Vet barnen vad som är en naturlig och vanlig samlingsplats? 
Lägger vi pedagoger en grund till ett fortsatt naturligt berättande runt 
elden? 
Dessa frågor gjorde att kåtan fann sig som en naturlig plats att vara på. 
 
 
4.3 Trivsel 
 
När vi ”flyttat” in i kåtan, tog med oss elden in så kändes det med 
detsamma ett lugn och harmoni. Nu kunde barnen sitta i lugn och ro, 
lyssna och med koncentration följa med i berättelsens underbara resa. 
Elden är en viktig faktor i vårt arbete eftersom den har en samlande 
och lugnande effekt. Vi pedagoger har sett att barnen tycker om att vi 
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har tänt elden i kåtan. Direkt vi tänt elden börjar barnen att värma sina 
händer över den.  
När vi började prata med barnen att vi ska ha samlig så kommer en 
flicka 2,5 år och säger – ”vi ska tända elden”. När vi tänt elden och 
sitter runt den så säger en annan flicka, även hon 2,5 år – ” vad 
mysigt” sedan tillägger hon – ”elden är farlig”. Då berättar pedagogen 
för barnen att elden inte är farlig bara man är försiktig med den, och 
att elden är både ljus och värme. 
 
 
4.4 Goda situationer 
    
Vi märkte med de barn som inte har så ”stark” samiska, att 
inlärningen av språket blev betydligt lättare och de började använda 
sig av enstaka ord.  
Hur märkte vi det? 
Vårt berättande och pratande med barnen genomsyrar överallt var vi 
är med dem. 
Vi pedagoger har sett på samlingarna att barnen tycker det är roligt, att 
de trivs och att vi känner att de är trygga med oss. När vi analyserat 
och tittat på det vi fotat under samlingarna så bekräftar de vår teori. 
När man satt med barnen och läste böcker kunde de peka på en bild 
och det samiska ordet kom. 
Vid matbordet bad de att få olika saker t.ex. mjölk, smör, bröd och 
även då hörde man de samiska orden. 
När vi klär på oss för att gå ut, så hör man samiska benämningen för 
olika plagg och sist ordet för gå ut.  
När de ligger i sina sängar och på madrasserna och ska till att somna 
kan man höra dem ”rabbla” för dagen nyinlärda ord. 
 
Varierande på hur långt barnen har kommit i språkutvecklingen så 
talar barnen till oss på samiska, en del med bara ett ord, andra med fler 
ord och en del med hela meningar. 
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 5. DISKUSSION 
 
 
Syftet med projektet var från första början inte tänkt till att undersöka 
barnens intresse för samiska språket genom berättandet. Från början 
var det tänkt att vi genom berättandet ville lära barnen samiska 
traditioner och samiska berättelser, gamla som nya tex. hur man 
förhåller sig i kåtan, att myggan är samernas dräng. Berättandet är 
också som en del i uppfostran. Om ett barn har gjort något ”fel”, så 
istället för att ”gräla” så tillrättavisar man genom en berättelse: 
 En dag till lunchen fick vi rivna morötter. Ett av barnen ville inte ens 
smaka. Jag funderade hur jag skulle få honom att smaka utan tvång. 
Jag började berätta för barnen, medans jag själv åt av dem att om man 
äter morötter så får man bra syn och ser jätte bra när det är mörkt. Det 
är ju jättebra för då behöver man inte vara mörkrädd, för när man har 
ätit morötter så ser man jättebra. – Jag vill ändå inte ha, svarar pojken 
som inte vill smaka. 
– Nej inte behöver du äta ger jag honom till svar och fortsätter att äta.  
– Jag ska i alla fall äta mera så att jag får bra syn. 
Vi fortsätter vårat samtal om fjärilar, myror och andra djur som vaknat 
ur vinterdvala. Mitt under vårat samtal så ser jag hur pojken öser för 
sig av morötter och börjar äta. 
En liten berättelse för barnen och de äter morötter utan tvång. 
Genom berättelsen ville vi överföra kunskap om bland annat djur och 
natur som finns oss nära, och den samiska kulturen. Balto skriver i sin 
bok att berättandet används som ett pedagogiskt hjälpmedel. Det här 
har vi också sett i vårt arbete, man lär barnen på ett naturligt sätt 
genom berättandet. När vi har ”tema” räkna, väver vi in räknetalen i 
en berättelse t.ex om hunden: 
  Hunden Milla har fått valpar och kommer ner från fjällen, där den  
varit på vårbevakning med sin husse Nila. De kan inte behålla 
valparna utan åker till en samisk förskola, för att ge bort dem till 
barnen som går där. Först räknar vi valparna: ett, två, tre, fyra, fem 
sedan räknar vi barnen: ett, två, tre, fyra, fem så att alla får var sin 
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valp. När vi gjort detta åker hunden tillsammans med sin husse 
tillbaka till fjällen. 
   
Det blir ingen traditionell skola, utan det vi vill lära barnen genom 
berättelse blir på ett pedagogiskt lekfullt sätt.  
Allteftersom detta arbete fortskred så märkte vi hur viktigt det samiska 
språket är.  
När man har en barngrupp där kunnandet av samiska språket är så 
varierande, så märktes det tydligare hur fort barnen lärde sig ord, och 
vi märkte att barnen följde med i berättelserna. 
Här har vi pedagoger märkt hur viktigt det är att vi är väl förberedda 
inför samlingen. Man kan inte bara gå in och hålla samlingen utan 
inlevelse och inspiration. Känner du dig totalt likgiltig kan du räkna 
med att inte få något gensvar av barnen.  
Carina Fast har studerat forskare i England, USA, Nya Zeeland och 
Australien som uttryckt att Berättelsen flyttar barnen in i språket. Den 
ger orden betydelse och vidgar barnens ordförråd. Den lär också 
barnet meningsuppbyggnad och retoriska grepp. Det vi har sett sedan 
vi börjat med projektet om berättandet är att barnen har börjat använda 
sig av mera samiska ord, och vid samlingarna vill de gärna vara med 
och berätta tillsammans med den vuxna. 
Mycket av det vi berättar har vi tagit från våra egna kunskaper och 
traditioner, ibland har vi tagit Johan Turis bok till hjälp eftersom han 
har låtit skriva ner det han har hört och upplevt i sitt liv och det som 
har varit viktigt att bevara för kommande generationer. 
 
Berättandet är egentligen inget ”nytt” arbetssätt utan det har varit en 
naturlig del för oss pedagoger. Vi är uppväxta med mycket berättande 
från alla vuxna som funnits i vår närhet. 
I och med detta projekt förstår vi hur viktigt det är att lyfta fram all 
kunskap vi besitter. 
Nu tänker vi på vad vi gör. 
    
 
5.1 Fortsatt forskning  
 
När vi haft våra samlingar i kåtan har vi ibland medvetet inte tagit 
med oss elden in. Detta för att se barnens reaktion, genast har de 
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protesterat och vi har fått hämta in elden (ljus). Barnen värmer sina 
händer, sitter stilla och bara tittar djupt i elden. Man kan också säga att 
när sitter där inne i kåtan runt elden så får man en annan känsla för 
berättandet. 
Man har nog med sig i ”ryggsäcken” från det man själv var barn och 
fick upplevelsen runt elden i kåtan, runt elden vid kalvmärkningarna, 
runt elden vid skilljningshagen och de vuxna som var med och 
berättade, eller bara pratade på om dagen.  
Det här med eld och berättande, hör det ihop? Blir det en annan 
stämning? 
Om en fortsatt forskning vill vi titta på: 
 
Hur den vuxne förmedlar sina berättelser, med inlevelse, kroppsspråk. 
 
Är det annorlunda berättande mellan de äldre (áhkku, addja) och oss. 
 
Har elden någon betydelse, eller är det något man bara tror på för att 
det man minns bäst är berättandet just kring en eld. 
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