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Inledning 
 
Läsåret 07/08 deltog jag i projektet MVG Metodutveckling, visioner och grunder – mot en ny 
litteraturförmedling för barn och unga som drevs av regionbibliotek Västra Götaland, 
Regionbibliotek Halland, Länsbibliotek Sörmland i samverkan med Svenska barnboks-
institutet. Utifrån den metoddiskussion och den inspiration som MVG kom att förse 
deltagarna med skulle deltagarna planera och genomföra ett metodutvecklingsprojekt med 
lokal förankring. Nedan följer ett omarbetat utdrag ur projektredovisningen för mitt 
metodutvecklingsprojekt om digitalt berättande med förskolebarn. 
 

1. Bakgrund 
Andersbergs bibliotek är ett mindre filialbibliotek i Halmstads kommun. Biblioteket är 
beläget i stadsdelen Andersberg, ett av landets miljonprogram från 1960- och 1970-talen. 
Majoriteten av de boende i området är av utländsk härkomst. På grundskolan samt förskolorna 
i området finns barn från cirka trettio olika länder och på förskolorna har ca 96 % av barnen 
ett annat modersmål än svenska. De vanligaste språken är albanska, bosniska och serbiska 
men arabiska, turkiska och vietnamesiska har blivit allt större språkgrupper på området de 
senaste åren. Inom bibliotekets upptagningsområde finns sju förskolor varav tre är förskolor 
för barn upp till tre år. 
 
På biblioteket arbetar vi aktivt med att profilera oss mot mångkultur. Detta görs dels genom 
medieinköp och dels genom samarbete med föreningar och andra aktörer i området för att 
erbjuda program och aktiviteter som lockar de boende på Andersberg.  
 
Alfonsverksamheten 
På biblioteket finns en halvtidstjänst inrättad som har sin grund i projektet Alfons öppnar 
dörren som drevs 2001-2003 av Länsbibliotek Halland, Halmstads Stadsbibliotek och 
Falkenbergs bibliotek med stöd av Kulturrådet. Projektets syfte var att stimulera 
invandrarbarns språkutveckling genom att ge dem och deras föräldrar möjlighet att ta till sig 
barnlitteraturen. I Halmstad permanentades projektet och en halvtidstjänst inrättades på 
uppdrag av Kulturnämnden. Alfonsverksamheten riktar sig till barn med annat modersmål än 
svenska och har samma mål som de som låg till grund för projektet. Då det varit svårt att nå 
föräldrarna har den främsta samarbetspartnern varit förskolorna i området, genom vilka vi 
även i viss utsträckning når föräldrarna.  
 
Arbetsmetoderna inom Alfonsverksamheten har utvecklats och förändrats efter projekttiden. 
De åldersblandade sagostunderna har ersatts med åldersanpassade sång- och sagostunder. 
Alfonsverksamhetens ”Sagoverkstäder”, där barnen får skapa i olika material utifrån en viss 
saga, har haft ett begränsat antal platser och har varit riktade till de lite äldre förskolebarnen. 
Genom Alfonsverksamheten har vi även bjudit in pedagoger samt artister utifrån som har 
hållit i ”Skapa sagan” samt ”Teaterverkstad” där barnen har fått skapa sagor i musik, agera 
med handdockor eller spela upp en teater. Vi har utlån av ”Sagoväskor” som innehåller 
bilderböcker och material för att konkretisera sagan samt uppmuntra till lek och eget 
berättande hos barnen. I samarbete med bland annat hemspråkslärare och gymnasieelever har 
vi kunnat erbjuda sagostunder på andra språk än svenska. 
 
Det som emellanåt har känts otydligt med verksamheten är hur det tydligt kan ses att syftet 
från Alfons öppnar dörren ”att bidra till barns språkutveckling” uppfylls. I samband med att 
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jag funderade på hur jag skulle utveckla metoder för att utvärdera måluppfyllelsen i 
verksamheten anmälde jag mig för att delta i MVG.  
 

2. Metodutvecklingsprojekt med digitalt berättande 
Syftet med metodutvecklingsprojektet som gjordes inom Alfonsverksamheten och inom 
ramarna för MVG var att genom ett fördjupat samarbete mellan bibliotek och förskola 
utveckla metoder för litteraturförmedling och språkstimulans. 
 
Genom ett långsiktigt arbete med barngruppen ville jag finna metoder för att tydligt och 
konkret kunna uppmärksamma samt arbeta med barnens språkutveckling och utvärdera 
resultatet av detta arbete. Samarbetet med pedagogerna var en viktig del för att utveckla 
arbetsformer som uppmuntrade till ett ömsesidigt givande och lärande där både pedagog och 
bibliotekarie på ett aktivt sätt bidrog med sin kompetens. Jag ville även att samarbetet skulle 
leda till en djupare förankring av barnlitteraturen i förskolans dagliga verksamhet samt ge 
förskolepedagogerna inspiration till hur de kan arbeta med barnlitteraturen. 
 
Grunden för metodutvecklingsprojektet var mål och arbetsmetoder som Alfonsverksamheten 
har sin grund i samt målen för projektet MVG – metodutveckling, visioner och grunder (se 
bilaga 1). I målen för MVG tog jag särskilt tagit fasta på två punkter; ”fokus för ett ökat 
deltagande av barn och unga” där barnen skulle göras aktiva och medskapande i 
arbetsprocessen, samt; att MVG ville inspirera till ”nya och okonventionella sätt att förmedla 
läslust i många olika former” där jag använde mig av digitalt berättande som en del av 
arbetsmetoden. Med grund i Alfonsverksamheten samt målen för MVG satte jag upp följande 
mål för projektarbetet: 
Jag skall.. 

• utveckla arbetsmetoder för att konkret genom barnlitteratur bidra till 
språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska 

• utveckla och fördjupa samarbetet mellan bibliotek och förskola 
• utveckla metoder för litteraturförmedling till förskolorna och inspirera barn och vuxna 

i hur man kan arbeta med barnlitteratur 
 

2.1 Metod 
Viktigt för arbetet i Alfonsverksamheten har de metoder som presenteras i Maria Lundin 
Rossöviks Följ med till sagans land samt Marie-Louise Nybergs Den magiska språkpåsen 
varit. För att ta till sig ett ord till hundra procent behöver man säga det 60 gånger, och för att 
man ska orka göra det behöver språkträningen vara rolig. Människan lär med alla sinnen och 
vi har lättare att förstå och lära oss ord om vi får använda alla våra sinnen. Inom 
Alfonsverksamheten är därför alla sagostunder konkretiserade och delvis dramatiserade vilket 
innebär att jag använder rekvisita för att illustrera en berättelse samtidigt som jag läser den. I 
Den magiska språkpåsen presenteras metoden TPR, Total Physical Response, vilket innebär 
att när man arbetar med språkträning så behöver barnen inte säga något ord utan de kan visa 
med kroppen att de förstår, till exempel genom att peka. Barnen förstår ofta mer än vad de kan 
uttrycka i ord och det är viktigt att barnen inte känner sig pressade att tala, det talade ordet 
kommer av sig självt när barnet känner sig tryggt. 
 
Vid ett av de inledande utbildningstillfällena i MVG-projektet fick vi en inspirerande 
föreläsning om digitalt berättande av Anders Hjorth från UR. Då väcktes min idé om att göra 
någon form av digital berättelse med förskolebarnen där dessa är delaktiga i skapandet så att 
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det inte bara blir en dokumentation av hur vi arbetar. Detta i samband med min önskan om ett 
djupare samarbete med förskolorna ledde vidare till funderingar om att barnen skulle få skapa 
en saga som kunde visas som en digital berättelse med barnens egna röster som berättarröst.  
 
Jag kom snabbt fram till sex olika områden/arbetssätt som jag ville väva samman till en metod 
i projektet, dessa var: sagostunder, skapande, agerande, litteratur, utställning/uppvisning samt 
digitalt berättande. Jag beslutade mig för att tillsammans med förskolepedagogerna välja ett 
tema för samarbetet som skulle kunna fungera som en ram och utgångspunkt för hur vi skulle 
arbeta. De konkreta målen och arbetsmetoderna ville jag utarbeta tillsammans med 
förskolepedagogerna så att de skulle passa den aktuella barngruppen.  
 
Sagostunder 
Arbetet med konkretiserade sagostunder är kännetecknande för Alfonsverksamheten och detta 
var något jag ville ta med mig in i det nya projektet. Val av sagor skulle styras av det tema 
som förskolorna ville arbeta med. Sagostunderna är dels ett sätt att stimulera barnens 
språkutveckling och det är även ett roligt och inspirerande sätt att introducera barnlitteratur. 
 
Skapande 
Skapande utifrån sagorna är ett bra sätt för barnen att bearbeta sagan. Det är dessutom ett 
utmärkt sätt att träna och få en förståelse för ord, begrepp och företeelser i berättelserna. 
Skapandet kan även vara ett sätt för barnen att bearbeta känslor och tankar som väcks under 
en sagostund. Framförallt är skapande ett utmärkt sätt att stimulera fantasin! 
  
Agerande 
Inom ”agerande” ryms lek, rollspel, berättande, återberättande samt agerande med exempelvis 
handdockor när någon annan läser en saga. För barn som inte kan eller vågar uttrycka sig med 
ord kan agerande eller bara att peka på en bild eller ett föremål vara ett sätt att interagera och 
visa att de förstår. 
 
Litteratur 
Då jag vill förankra litteraturen i förskolan erbjöd jag mig att komma och prata på 
föräldramöten som hålls på förskolorna. Jag ville även att barnen skulle få tillgång till böcker 
på förskolan samt att det skulle finnas böcker som barnen kunde låna med sig till hemmet 
direkt från förskolan på deras eget modersmål. Det kändes även viktigt att arbeta fram ett sätt 
där pedagogerna kunde ge feedback om vilka böcker de tyckte var bra att arbeta med. Vid 
projektets slut ville jag även att barnen skulle få en gåvobok. 
 
Utställning/uppvisning 
Arbetet i barngrupperna avslutas med en utställning skapad av barngruppen som kan visas för 
föräldrar, förskolekamrater samt Andersbergsborna. Utställningen kan bestå av teckningar och 
annat som barnen skapat eller en teaterföreställning eller uppvisandet av en digital berättelse. 
 
Digitala berättelser 
De digitala berättelserna fungerar som en arbetsmetod i barngruppen där barnen skapar och 
utformar arbetet. De digitala berättelserna är även ett sätt att redovisa hur vi arbetat. 
 
Under hösten 2007 informerades förskolorna om projektet och fick anmäla sitt intresse för att 
medverka. Två barngrupper med olika ålder och språknivå valdes ut. Åldersskillnaden mellan 
grupperna samt språknivåerna på barnen gjorde att arbetsmetoderna kom att se olika ut i de 
båda grupperna. I inledningen av samarbetet träffade jag pedagogerna för att prata om 
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barngruppen samt höra deras önskemål för samarbetet, vi diskuterade då vilka metoder vi 
skulle använda samt vilket tema vi skulle utgå från. Träffarna med barngrupperna skulle ske 
både på biblioteket samt på förskolorna. Under hela arbetets gång skrev jag en loggbok efter 
att jag träffat grupperna där jag nedtecknade tankar jag fått samt nya idéer.  
 
2.2 Genomförande grupp ett 
Grupp ett bestod av sju barn i treårsåldern varav ett hade svenska som modersmål. Pedagogen 
hade valt ut dessa barn för att de behövde extra språkträning samt träning i social interaktion. 
Två av barnen pratade nästan ingen svenska alls vilket innebar att nivån på sagostunder, 
sånger och så vidare fick läggas lite lägre för att alla barnen skulle ha en chans att förstå och 
kunna lära sig.  
 
I början av terminen träffades förskolepedagogen och jag för att diskutera formerna för 
samarbetet. Vi kom fram till att vi skulle arbeta med vänskap, känslor, samt hur vi är mot 
varandra genom sagor, rollspelande, lek och pyssel. Utgångspunkten var Stina Wirséns Vem 
är arg?. Med denna bok som utgångspunkt valde vi att sätta upp konkreta mål att arbeta mot. 
Målen utvecklades under arbetets gång men såg från början ut som följer, barnen skulle… 

 
• lära sig den teckentolkade ”Lille katt” 
• lära sig en Nallesång 
• göra egna handdockor att agera med  
• lära sig begrepp/ord som:  

- Vän 
- Glad 
- Ledsen 
- Trösta 
- Arg 
- Tråkigt 
- Roligt 
- Ensam 

 
Under våren träffade jag barngruppen elva gånger varav den sista var en avslutning då 
barnens föräldrar var inbjudna. Vid de första tillfällena kom barnen till biblioteket och vi hade 
sagostunderna i sagorummet, de följande tillfällena gick jag till förskolan och avslutningen 
hade vi på biblioteket. Vi arbetade intensivt med Stina Wirséns Vem är arg? då jag och 
pedagogen tänkte att det skulle vara lättare för barnen att utveckla sitt språk genom att 
fokusera på en saga istället för flera olika.  Pedagogen lånade boken till förskolan och barnen 
ville att hon skulle läsa den för dem varje dag och trots detta var de inte trötta på sagan när jag 
hade sagostunder med den. Efter ett tag introducerade jag även boken Vem blöder? som 
handlar om samma karaktärer som finns i Vem är arg?.  
 
Sagostunderna brukade inledas med att vi sjöng en ”Godmorgonsång” där vi hälsade på 
varandra, därefter berättade jag en eller båda sagorna. Vi sjöng sånger om karaktärerna i 
böckerna. Vi pratade mycket om vad som händer på böckernas bilder, hur djuren känner sig 
och varför de känner som de gör. Vid vissa tillfällen pysslade vi och vid andra arbetade vi 
med känslor. Då barnen inte hade så lätt för att uttrycka sig i ord visade vi med ansikten och 
kropp hur man kan se ut beroende på hur vi känner oss. Vi ritade även hur vi ser ut som glada, 
ledsna osv. De båda böckerna som vi arbetade med växte under tiden som vi arbetade med 
dem, det fanns väldigt mycket att titta på och resonera kring. Desto mer barnen förstod av de 
böcker vi arbetade med desto mer intresserade blev de av de andra böcker jag tog med mig 
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som bokdeposition till förskolan, böcker som hade anknytning till innehållet i Wirséns böcker 
samt innehållet på sagostunderna. Sagostunderna avslutades ofta med en lek samt en ”Hejdå-
sång”. 
 
Jag tillverkade en katt och en nalle som ser ut som figurerna i böckerna och sedan fick även 
barnen tillverka nallar och katter. Dessa figurer fanns sedan på förskolan och pedagogen 
fortsatte att använda dem i den dagliga verksamheten. Barnen kunde även plocka fram 
figurerna och själva berätta eller leka sagan. Jag tillverkade även figurerna ur Vem blöder? så 
att de gick att använda för att spela sagorna i dockteaterform. Dockteatern var ett mycket bra 
sätt att träna samarbete samt att vänta på sin tur.  
 
Under sagostunderna fotograferade jag och pedagogen barnen för att sedan kunna använda 
bilderna som dokumentation i en digital berättelse. Vid ett tillfälle spelade jag även in barnen 
med hjälp av en webbkamera när de spelade upp en av berättelserna som dockteater. När jag 
hade gjort ett första utkast till en digital berättelse så tog jag med datorn till förskolan och 
barnen fick titta på bilderna och kommentera, dessa kommentarer antecknade jag och använde 
sedan som grund när jag talade in till bilderna. Även barnen kommenterar och sjunger i den 
digitala berättelsen.  
 

2.3 Genomförande grupp två 
Den andra gruppen bestod av nio barn i femårsåldern, detta var de äldre barnen på en 
avdelning med ca sexton barn. Inget av barnen hade svenska som modersmål men alla förstod 
och pratade svenska. Vi träffades sju gånger under terminen varav en gång var avslutningen. 
Utöver dessa tillfällen träffade jag barnen ett och ett för att spela in deras röster till den 
digitala berättelsen. Gruppen arbetade redan med tema vänskap och ville gärna fortsätta och 
fördjupa det ämnet. Vid ett första möte med pedagogen kom vi fram till några olika möjliga 
metoder att arbeta med som sagostunder, vänskapslekar samt att barnen skulle få skapa en 
egen saga.  
 
Även i denna barngrupp användes Stina Wirséns Vem är arg? och Vem blöder? men även 
andra bilderböcker med tema vänskap. Vi arbetade mer med att barnen fick återberätta 
sagorna två och två, dels för att träna språket och dels för att de skulle träna samarbete samt 
att berätta för och lyssna på, sina kamrater. Sagostunderna inleddes med en 
”Godmorgonsång” och avslutades med en ”Hejdåsång”. Återkommande på alla träffarna var 
att vi lekte ”Ja, det gör vi!” en lek där alla barnen får synas och får uppleva en positiv 
bekräftelse. Vi lekte även andra ”vänskapslekar” som exempelvis en variant av snurra flaskan 
där barnen fick säga vad de tycker om hos den personen som flaskan pekar på. Jag lade upp 
de olika sagostunderna efter olika känslor och vi pratade om vad som gör oss glada, ledsna 
och arga och så vidare. Vi tittade i en spegel för att se hur vi ser ut när vi ger uttryck för olika 
känslor och ritade sedan självporträtt utifrån känslorna. Jag hade ett taktilt hjärta som vi 
skickade runt medan barnen fick avsluta meningar som ”jag blir glad när…”, ”jag blir ledsen 
när…” samt ”om någon är ledsen kan man trösta genom att…”. 
 
Vid den tredje träffen introducerade jag ”Sagoberättarkort”. Vi satt vid detta tillfälle i en ring 
och barnen fick ett och ett dra ett kort som vi tittade på och pratade om vad det kunde 
föreställa. Jag vävde sedan in motivet på bilden i en saga som jag hittade på under tiden. De 
barn som vågade och ville fick själva fylla i vad som skulle kunna hända i sagan. Sagan skrev 
jag ut och skickade till förskolan så att pedagogerna där kunde läsa den för barnen och sedan 
låta dem göra illustrationer till berättelsen. Vid nästa träff besökte jag förskolan och samlade 
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barnen i mindre grupper. Jag läste sagan igen, denna gång med rekvisita, och vi arbetade 
sedan med att fördjupa sagans olika karaktärer och platser. Jag hade även plockat ut ett flertal 
bilderböcker till förskolan som handlade om sådana figurer som var med i sagan, som riddare, 
myror och prinsar. Vid sagostunden därefter var vi på biblioteket och jag hade avsatt tid för 
att barnen skulle få möjlighet att rita fler bilder till sagan.  
 
Efter skapandet av sagan och att barnen hade ritat bilder till den påbörjade jag arbetet med 
den digitala berättelsen. Jag sammanfogade bilderna till en berättelse samt skrev ett manus till 
bilderna, det var tänkt att detta manus skulle användas när barnen läste in sina röster till 
sagan. När det närmade sig slutet av terminen tog jag med mig datorn ut till förskolan och 
började spela in barnen när de berättade sagan till den digitala berättelsen. Under 
inspelningarna arbetade jag med barnen ett och ett. Jag började med att visa lite av berättelsen 
där jag spelat in min egen röst som berättarröst, detta för att barnen skulle få en uppfattning 
om hur det skulle se ut och låta. Därefter fick barnen säga sitt namn till den bild av dem själva 
som finns i slutet av berättelsen. Det var under hela processen viktigt att barnen fick lyssna på 
hur de lät för att de skulle tycka att det var roligt att spela in. Jag var också mycket noga med 
att berömma barnen samt att vara flexibel med vad de skulle säga till bilderna. Manuset som 
jag skrivit fick läggas åt sidan ganska omgående och istället pratade jag och barnen först om 
bilderna och vad som hände i sagan, därefter spelade vi in deras röster. I den slutliga 
versionen av berättelsen har jag fått lägga in små förtydliganden med min egen röst för att 
sagan ska bli sammanhängande. 
 
I båda grupperna hade vi avslutningar där barnens familjer bjöds till biblioteket på 
avslutningsfest. Vi tittade då på den digitala sagan tillsammans, hade en sagostund och barnen 
fick en bok samt en egen kopia av deras saga i present. 
 

2.4 Resultat 
Språkutveckling 
Genom den arbetsmetod som framarbetades inom MVG-projektet kunde jag se tydliga 
resultat i språkutvecklingen hos barnen. Det intensiva arbetet med grupperna gjorde att jag 
kunde lära känna de olika barnens förutsättningar och behov och på så vis anpassa 
sagostunderna efter detta. Genom det kontinuerliga samarbetet lärde även barnen känna mig 
och blev trygga med att utforska språket tillsammans med mig och pedagogen. Barnen fick 
möjlighet att utforska språket i flera sammanhang, genom att lyssna på en saga, att agera 
sagan, att leka, att själva berätta och sjunga samt att själva skapa utifrån sagor och känslor. De 
barn i grupp ett som hade lägst språknivå gick från att säga ett-ords-meningar till att säga tre-
ords-meningar. De konkreta mål som vi satt upp för barnen i grupp ett upplevde både 
pedagogen och jag var väl uppfyllda och utöver de kunskaperna hade barnen även lärt sig hur 
man fungerar i en grupp och hur man agerar mot varandra. I grupp två hade barnen från 
början en högre språknivå jämfört med grupp ett och det språkstimulerande arbetet här 
handlade mycket om att börja utforska och använda ord. Barnen gjorde, genom arbetet med 
att hitta på en saga och att förvandla den till en digital berättelse, språket till sitt eget. 
 
Samarbete 
Samarbetet fungerade olika i de båda grupperna. Samarbetet med pedagogen i grupp ett 
utformades på ett sådant sätt att pedagogen och jag direkt kunde diskutera om något 
fungerade bra eller dåligt och vi kunde förändra det som behövde utvecklas på en gång. 
Pedagogen menade att samarbetet hade inneburit att hon fått insyn i nya sätt att arbeta med 
litteratur och sagoberättande, metoder som de nu skulle använda sig av på förskolan. Även 
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synen på biblioteket hade förändrats pedagogen menade att biblioteket hade öppnats upp mer i 
och med samarbetet, ”som om det är för oss”. Även i grupp två upplevde pedagogerna att de 
hade fått nya idéer för hur de kunde arbeta. I detta samarbete var dock inte pedagogerna lika 
aktiva utan tyckte att det var positivt att någon annan ledde arbetet och att de kunde vara 
åskådare. I grupp ett vävde pedagogen in samarbetet i den egna planeringen för och arbetet 
med barngruppen vilket man inte gjorde i grupp två, här var samarbetet en av många 
aktiviteter i barngruppen. 
 
Litteraturförmedling 
Det finns flera sätt att kombinera litteraturförmedling och digitalt berättande. I detta 
metodutvecklingsprojekt föll litteraturförmedlingen till förskolan mycket väl ut. Det intensiva 
samarbetet och arbetet med ett fåtal böcker samt skapandet av en egen saga innebar att barnen 
gjorde berättelserna till sina egna och deras nyfikenhet och läslust väcktes. Jag plockade med 
mig böcker till förskolorna som hade anknytning till de sagor jag läste, till de digitala 
berättelserna samt till det tema som vi arbetade med. I och med att barnen genom samarbetet 
nu hade en förförståelse var de mycket nyfikna på böckerna och de lånades och lästes flitigt.  
 
De digitala berättelserna 
De digitala berättelserna kom att se olika ut i de båda grupperna vilket dels berodde på att 
upplägget för samarbetet kom att se olika ut men framförallt berodde det på att språknivån i 
grupp ett var så låg. Den digitala berättelsen i grupp ett blev mer av en dokumentation av hur 
vi arbetat där barnen medverkade med sina åsikter men även med sång och kommentarer i den 
mån som de orkade och klarade av. Även om mitt syfte från början var att de digitala 
berättelserna inte skulle bli en dokumentation av tillvägagångssätt så var det i grupp ett ändå 
ett lyckat arbetssätt samt ett exempel på hur man får anpassa sina egna mål efter de faktiska 
förutsättningarna.  
 
I grupp två skapade barnen med sin fantasi en saga som blev en fantastisk digital saga. Det 
var barnen som bestämde hur sagan skulle utvecklas och vad som skulle sägas i den digitala 
berättelsen. Barnens medverkandegrad skiftade mellan inflytande och delaktighet och de var 
aktiva i nästan hela arbetsprocessen, förutom i själva redigeringsarbetet då jag la in bilder och 
musik i det program jag använde för att skapa de digitala berättelserna. Barnen kan 
naturligtvis även medverka i denna process om man hittar bra arbetsformer för det.  
 

3. Från mål till metod 
Metodutvecklingsprojektet inom MVG fick fortsatt påverkan på Alfonsverksamheten. Att 
arbeta intensivt med två grupper per termin innebar att det blev färre barn i besöksstatistiken 
men arbetet med de delaktiga barnen blev djupare och intensivare. Den språkutvecklande 
delen av Alfonsverksamheten har blivit tydligare och mer konkret. Jag har fortsatt att arbeta 
med digitalt berättande i olika former tillsammans med förskolebarn och pedagoger, men från 
att ha varit målet, har det digitala berättandet vävts samman med andra metoder för att 
användas i det språkutvecklande och litteraturförmedlande arbetet i Alfonsverksamheten, som 
senast i ”Tema Genus”. Att arbeta med digitala sagor i den språkutvecklande och 
litteraturförmedlande verksamheten har fallit mycket väl ut.  Genom att barnen är aktiva 
medskapare i arbetsprocessen väcks deras glädje och intresse vilket är grunden för läslust och 
utforskande av språk! 
 
Hela projektredovisningen finns att läsa på Västra Götalands hemsida om MVG. 


