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Abstract 
This study is a research on the concept of storytelling, I have based my research on the 
question: How can I use storytelling as a tool in teaching? The research is preformed by study 
of literature, Internet sites and qualitative interviews with respondents living in a shantytown 
in South Africa. 

The concluded result is that storytelling is a good tool to use in education. You can by use 
of storytelling create a more meaningfull education for the students where subjects from the 
daily life and facts can be mixed and create a coherent message to the listener. 



 

Sammanfattning 
Detta arbete är en undersökning kring begreppet muntligt berättande där jag har utgått från 
min frågeställning som är: Hur kan jag använda mig av det muntliga berättandet som ett 
pedagogiskt verktyg? Forskning kring begreppet muntligt berättande som ett pedagogiskt 
verktyg har jag gjort genom olika litteratur, Internetsidor samt genom tre kvalitativa intervjuer 
med respondenter som bor i en svart kåkstad i Sydafrika. 

Det resultat som jag har kommit fram till är att det muntliga berättandet är ett bra verktyg 
att använda sig av i undervisningen. Genom det muntiga berättandet kan man skapa en mer 
meningsfull skolgång för elever där vardagliga händelser och fakta blandas för att skapa ett 
sammanhängande budskap. 
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1 Inledning 
Genom tiderna har mänskligheten berättat sagor, myter, sägner mm. Framförallt berättas det 
vardagliga händelser från samhällets olika kulturer. Berättelser kan vi få höra runt lägereldar, i 
tvättstugor, vid matbordet, på bussen och på skolgårdar. Vart man än träffar på andra 
människor är det muntliga samtalet ett sätt att förmedla företeelser från vardagen eller 
berättelser från världens outtömliga arkiv av händelser. Det muntliga berättandet var och är en 
källa till information. Fantasin får utlopp och minnet stärks. 

Mina erfarenheter inom området är minimala. Intresset har väckts genom åren jag studerat 
på lärarutbildningen. Många kurser har tagit upp betydelsen av att göra skoltillvaron mer 
meningsfull för eleverna. En del av lärarna har även framfört önskemål om en integrering 
mellan olika ämnen. En integrering för att skapa en miljö där eleverna kan få en djupare 
förståelse om livet i helhet. Att ge eleverna nödvändiga kunskaper som krävs utifrån dagens 
samhälle. Dessa tankar har även Björn Andersson, forskningsföreträdare, tagit upp i en 
avhandling om ämnesdidaktik1. Utifrån denna bakgrund väcktes mitt intresse för det muntliga 
berättandet och hur jag kan använda det som ett pedagogiskt verktyg inom skolan. 

Min egen skolgång minns jag som enformig. Jag har inga speciella minnen från den tiden, 
inte mer än från den dagen jag pratade mer än läraren. Detta resulterade i att jag fick min 
penna sönderbruten av en ilsken lärare. Personligen anser jag att dagens elever har rätt till en 
minnesvärd skoltid, eleverna ska få en positiv syn på skoltiden, den delen av livet som är 
grunden till resten av deras liv. Vi pedagoger är en del av deras liv. Vi har ett stort ansvar för 
att eleverna får med sig nödvändiga kunskaper för att klara sig i nutidens samhälle och i 
framtiden. Det är vår skyldighet att ge eleverna dessa möjligheter. Genom att införskaffa 
kunskaper om hur jag kan väva in kunskapsfakta i en berättelse där miljö, personer och 
händelser integreras, kan jag tillsammans med eleverna skapa en meningsfull skoltid. 

Även som vuxen kan minnet av en muntlig föreläsning ge starkare intryck än att läsa en 
bok. Mitt starkaste minne från dessa år på lärarutbildningen är från en föreläsning om 
etnocentrism. Föreläsaren fick fram sitt budskap genom att linda in begreppet etnocentrism i 
en berättelse. Denna berättelse förde mina tankar rakt in i djupa skogar och vidare till folket i 
det lilla samhället Mangskog. En upplevelse som gör att jag aldrig kommer att glömma vad 
begreppet etnocentrism står för. Detta är om något en bra anledning för mig som pedagog att 
ta till mig det muntliga berättandet som ett pedagogiskt verktyg. 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med min undersökning är att ge mig själv och andra som är intresserade, 
grundläggande kunskaper om det muntliga berättandet och dess syfte. Genom litteratur- och 
internetstudier samt intervjufrågor vill jag skapa mig grundläggande kunskap om det muntiga 
berättandets historik och möjligheten att använda mig av den muntliga berättarkonsten som 
pedagog i en interaktion med barnen. 

Anledningen till att jag valt detta område är att få lärdom om hur jag kan använda 
läroplanernas och kursplanernas krav om kunskapsförmedling till elever. Jag tycker det är 
viktigt att ge eleverna en möjlighet till kunskap på ett lustfyllt sätt i en interaktion med barnets 
tidigare erfarenheter. 
Min frågeställning är: Hur kan jag använda mig av det muntliga berättandet som ett 
pedagogiskt verktyg? 

                                                
1 Andersson. B  
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2 Litteraturgenomgång  
I denna litteraturgenomgång kommer jag att ta upp grundläggande information från litteratur 
och internetsidor. Först sökte jag en förklaring på begreppet muntligt berättande. 

Enligt Mats Rehnman, scenberättare, och Jenny Hostetter, journalist, är en tolkning på 
begreppet berättare att en person skrivit något inom skriftkulturen, det man då kallar en 
berättelse. En annan betydelse av begreppet är att man använder sig av ljudet, av ordet och 
den mänskliga röstens kraft. Den sistnämnda definitionen av begreppet berättare och 
berättelse skapar det muntliga berättandet. Det muntliga berättandet handlar inte om 
högläsning, teater inte heller om narrationer av text, bokstäver eller rättskrivning2. Enligt Ulf 
Ärnström, berättare och utbildare, och Peter Hagberg, har det muntliga berättandet endast 
några få aspekter att utgå från. De menar att berättelsen ska följa en röd tråd där det finns 
huvudpersoner som kan vara människor, djur eller föremål, en plats, ett problem med en 
lösning. Utifrån dessa kriterier är det sedan berättaren som konstruerar berättelsen med egna 
ord. För att fängsla nya lyssnare och barn till berättandet kan man med fördel använda kända 
platser och personer i berättelsen. Detta skapar en gemensam grund att utgå ifrån. 
Direktkontakt och ögonkontakt mellan lyssnare och berättare har ett högt värde, likaså rösten 
och det spontana kroppsspråket. Berättandet är en konstart där man utvecklar sin egen stil och 
personlighet menar Ärnström och Hagberg.3 

2.1 Ämnesdidaktik och läroplaner 
Enligt B. Andersson finns det flera utgångspunkter inom den ämnesdidaktiska kulturen. En 
utgångspunkt är att vara medveten om det historiska perspektivets betydelse och tillsammans 
med viljan att integrera ämnen. Att vara nyfiken och skapa balans mellan intellektet och 
känslan är andra aspekter som B. Andersson tar upp. Att se till elevernas behov, utveckling 
och skapa ett gemensamt intresse för hela vår omvärld är även det delar av den 
ämnesdidaktiska kulturen4. 

Uppdraget är enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, och läroplanen 
för förskolan, Lpfö 98, att stimulera elever till att införskaffa sig kunskap och genom ett 
gemensamt kulturarv skapa trygghet utifrån kunskaper om medmänniskors värderingar och 
villkor. Undervisningen i skolan ska vara saklig och allsidig samt skapa möjligheter att 
kommunicera. Det är viktigt att stimulera elevernas språkliga förmåga och fantasi. Skolans 
personal ska skapa en lustfylld miljö där barn får möjligheter att utforska omvärlden.5 

                                                
2 Rehnman & Hostetter (2002) 
3 Ärnström & Hagberg (1995) 
4 Andersson. B 
5 Svenska lärarförbundet (2004) 
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2.2 Dåtid, nutid och framtid 
Enligt Arne Maltén, lärare och universitetslektor i pedagogik, är kroppsspråket lika gammalt 
som mänskligheten.6 Innan det verbala språket kom till förmedlade mänskligheten sina 
budskap med kroppsrörelser. Genom mimande och dans skapade de berättelser till åhöraren. 
Dansen förmedlade känslor samtidigt som mimandet hade den mer berättande strukturen. 
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning, tror att språket uppkom när mänsklighetens 
behov av att uttrycka sig ökade, behovet av att förmedla sociala händelser samt behovet av att 
berätta var man kunde finna föda7. Muntligt berättande är därmed det äldsta uttrycket för 
mänsklig fantasi och kreativitet. Berättandet är, i vid mening, grundläggande för samhället 
enligt Rehnman & Hostetter. 

Vidare tar författarna upp att före 1800-talet var det muntliga berättandet den enda vägen 
till förkovring, den allmänna skolplikten kom först under 1840-talet. Men trots att folk fick 
mer kunskaper om skrift- och läskonsten så levde man mest kvar i den muntliga traditionen.8 
Olika anekdoter berättades utifrån de äldstas livsöden till vad barnen sagt eller gjort då de var 
små. Dessa anekdoter, menar Ärnström och Hagberg skapar ett slags muntligt album.9 

Den äldsta litteraturen vi har idag är bibeln, Odysséen, nordiska ballader och folksagor. 
Denna litteratur är född genom det muntliga berättandet. Den har delvis eller helt burits från 
mun till mun av bl.a. lärda män, präster och sagoberättare. Under 1900-talet, när mer moderna 
underhållningsformer som böcker och tidskrifter kom in i samhället, hamnade berättandet i 
skymundan. Rehnman och Hostetter menar att dagens mediesamhälle är ett hot mot det 
muntliga berättandets position som kunskapskälla. Författarna anser att den betydelsefulla 
kontakten mellan individer går förlorad genom massmediets mer indirekta kontakt.10 
Gärdenfors tar upp andra aspekter kring det massmediala hotet. Mycket av berättelsens känsla 
försvinner, den gemensamma upplevelsen kommer i skymundan i det indirekta berättande 
som bl.a. böcker ger anser Gärdenfors.11 

Enligt Ärnström och Hagberg förmedlar många av de muntliga berättelserna seder och 
livsvisdom, där moral anspelas i slutet. Den moraliska aspekten i berättelsen tycker Ärnström 
och Hagberg att man kan ta bort om inte berättelsen har just det syftet.12 Gunilla Lindqvist, 
universitetslektor och fil. dr. i pedagogik refererar till Tomas Englund som framför kritik mot 
berättandet och dess brister på sammanhängande meningsfulla mönster.  Englund kritiserar 
även bristen till diskussion och reflektion kring ämnen där vetenskaplig kunskap inte får 
möjlighet att integreras i ett demokratiskt sammanhang. Han eftersträvar sådana möjligheter 
för att motivera elevernas egna åsikter inför framtiden.13 

Den muntliga berättarkonsten är på väg tillbaka enligt Ärnström, m.fl.14 Lindqvist refererar 
till Jerome Bruner som sammanfattar seklets förändrade syn på människans medvetande och 
inlärning. Förståelse och tolkning har blivit nyckelord inom den humanistiska forskningen. 
Den sociokulturella samhörigheten som under senare år växt fram utvecklar människans 
medvetande. Bruner menar därmed att det finns ett intresse för människans eget berättande 
och skapande utifrån sina egna syften och behov. 15 

                                                
6 Maltén (1998) 
7 Gärdenfors  
8 Rehnman & Hostetter (2002) 
9 Ärnström &  Hagberg (1995) 
10 Rehnman & Hostetter (2002) 
11 Gärdenfors 
12 Ärnström & Hagberg (1995) 
13 Lindqvist (2000) 
14 Ärnström & Hagberg (1995); Lindqvist (2000); Rehnman & Hostetter (2002) 
15 Bruner i Lindqvist (2000) 
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2.3 Pedagogiskt verktyg 
Enligt Heather Forest, pedagog och storyteller från USA, kan man genom storytelling lära 
barnet att kommunikation mellan människor är en konstform, att människans ord är kraftfulla 
och att lyssna på varandra är viktigt.16 Det som binder och förtrollar är det som går in hos 
lyssnaren menar Marianne Brodin och Ingrid Hylander.17  Pedagoger i västvärlden tar mer 
och mer åt sig av det muntliga berättandet som konstart, men Rehnman & Hostetter anser att 
berättarkonsten fortfarande lever kvar i ett visst dunkel.18 Forest menar att det är ingen annan 
utrustning än fantasi och kunskapen av att lyssna och tala som behövs.19 

2.3.1 Förmedla budskap 
En fråga som B. Andersson tar upp är om mänskligheten kan utveckla en mer effektiv 
kommunikation där man lyssnar på varandra mellan olika generationer, kulturer och 
språkområden. För att komma åt en lösning på denna fråga anser B. Andersson, att det är 
viktigt att pedagoger överskrider sina ämnesgränser och fördjupar dessa för att utveckla en 
helhetsbetonad omvärldsuppfattning. Pedagogens ansträngning att förmedla kunskap är 
grundläggande för eleven.20 Enligt Forest kan storytelling vara ett bra verktyg inom 
pedagogiken.21 

Enligt Maltén lyssnar man inte bara auditivt utan även visuellt vid muntlig berättande. 
Enligt forskare förmedlas ca 55 % av berättelsen genom kroppsspråket och genom röstens 
tonläge, pauser och rytm förmedlas 38 % av budskapet. De återstående sju procenten är hur 
mycket själva ordet förmedlar i budskapet. Kognitiva tolkningar av kroppsspråket, i samband 
med det sagda ordet, ger en helhet av budskapet på ett fängslande sätt menar Maltén. Det 
krävs även en interaktion mellan lyssnaren, berättaren och den yttre omständighet som råder. 
Yttre omständigheter berör bl.a. tidigare erfarenhet och individuell livsåskådning. Det är 
därmed viktigt att tala med sina medmänniskor istället för att tala till dem. Att ha ögonkontakt 
med sina lyssnare och undvika att avbryta den som talar, att visa respekt, empati, våga vara 
tyst och att känna in vad det är som berättaren vill förmedla är viktiga egenskaper enligt 
Maltén.22 Utan engagemangen mellan lyssnare och talare kommer inte syftet med 
pedagogiken till sin rätt menar Brodin och Hylander.23 

Oavsett vilken multimedial källa man hämtar information ur till en berättelse så är det inte 
det skrivna språket som är det väsentliga utan den underliggande historien menar Ärnström 
och Hagberg. Genom sin egen fantasi ska man sedan skapa sin egen karakteristiska berättelse. 

Det grekiska ordet fantasi betyder att ”göra synligt”, att skapa inre bilder.24 Fantasi är enligt 
Lev Vygotskij en själslig form som tolkas utifrån lärdom och känsla. Fantasi är för Vygotskij, 
detsamma som människans kreativa förmåga, ju mer erfarenhet vi har ju mer kan vi fantisera 
kring händelser i vår omgivning.25 

                                                
16 Forest 
17 Brodin & Hylander (2005) 
18 Rehnman & Hostetter (2002) 
19 Forest 
20 Andersson. B 
21 Forest 
22 Maltén (1998) 
23 Brodin & Hylander (2005) 
24Ärnström & Hagberg (1995) 
25 Vygotskij i Lindqvist (2000) 
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2.3.2 Praktiska råd 
Det är inte all skrift som passar att bryta ned till sin egen berättelse. En del författare har sitt 
eget unika berättarspråk och det kan därför kännas felaktigt att bryta ned berättelsen till egna 
ord menar Ärnström och Hagberg. Noveller är korta och bra och kan därför återberättas som 
de är. Publikationer som självbiografier, historieböcker och faktaböcker är utmärkta källor att 
hämta inspiration ur enligt författarna. När det gäller att tolka en redan befintlig text bör man 
tänka sig in i hur det ser ut kring de fakta som man hämtar utifrån sitt syfte. Enligt Ärnström 
och Hagberg är det viktigt att sammanfatta berättelsen i stödpunkter för att behålla den röda 
tråden i den tänkta berättelsen. Vidare menar författarna att strukturen i en berättelse ska ha en 
början, ett slut med en handling mitt i mellan. I den muntliga berättelsen struktur är slutet det 
viktigaste. Det kan vara bra att redan i förväg förbereda ett bra slut. Anledningen till det är, 
enligt Ärnström och Hagberg, att undvika förvirring både hos sig själv och hos lyssnaren. 
Lyssnaren behöver känna att berättelsen är slut.26 

Genom att berätta en berättelse flera gånger upptäcker man hur man kan fånga en lyssnare 
menar Forest. Att diskutera kring en berättelse kan både positiva och negativa erfarenheter 
lyftas och som i sin tur skapar kunskap. Genom att som lyssnare och/eller berättare tänka sig 
in i berättelsen och hur den presenteras kan de ge varandra praktiska råd fortsätter Forest. 
Råden är utifrån olika synvinklar. Lyssnaren kan berätta om historien skapade inre bilder? 
Var beskrivningen medryckande hela tiden? Kunde lyssnare längst bak höra berättelsen etc. 
En annan vinkling är att berättaren tänker sig in i sina egna känslor och upplevelser kring 
berättandet. Att känna av hur det känns inför en grupp? Om den röda tråden saknas i 
berättelsen?, eller om en ny tanke kommer upp under berättelsens gång är några av 
funderingar man kan ha menar författaren.27 

2.3.3 Pedagogisk erfarenhet  
Lärare har länge känt till att muntligt berättande ger elever mer kunskap och självkänsla 
menar Forest. Hon menar att storytelling som ett pedagogiskt verktyg lyfter elevens 
möjligheter att kommunicera kring tankar och känslor utifrån livets vardagliga händelser.28 

Peggy Andersson m.fl. som har olika erfarenheter som lågstadielärare, lärarutbildare, 
lärarfortbildare och specialpedagoger, tycker att den muntliga berättarkonsten har många 
fördelar i förhållande till högläsning. Möjligheter som att själv kunna utforma innehållet i 
berättelsen för att anpassa sig till åldersgrupp, etnisk bakgrund och det ämne man vill 
belysa.29 Ola Henricsson, pedagog, tar upp att kunskaper förmedlas samtidigt som den 
språkliga medvetenheten byggs upp. Genom berättandet ges alla möjlighet att få sin röst hörd 
samtidigt som man lär sig att lyssna till varandra. Henricsson menar bl.a. att det muntliga 
berättandet skapar gemenskap och respekt för varandra. Muntligt berättande är ett mångsidigt 
verktyg som Henricsson nu tagit med sig in i den digitala världen.30 

I ett examensarbete31 har Malin Åberg intervjuat sex pedagoger om deras uppfattning och 
erfarenheter kring begreppet muntligt berättande. Samtliga namn i Åbergs arbete är fingerade. 
Pedagogernas yrkeserfarenheter varierar från lärarstuderande, nyexaminerade pedagoger till 
pedagoger med mycket erfarenhet. Resultatet av Åbergs undersökning visar på att några av de 
erfarna pedagogerna använder sig av det muntliga berättandet utan att tänka på det medan 
några använder sig av begreppet som ett medvetet verktyg i utbildningen. Lärarstudenten 

                                                
26 Ärnström & Hagberg (1995) 
27 Forest 
28 Forest 
29 Andersson. P. m.fl. (2004) 
30 Henricsson 
31 Åberg Muntligt Berättande - Ett Sätt att Ge Kunskap Liv 
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Calle och den nyexaminerade Adriana hade tidigare inte kommit i kontakt med begreppet 
muntligt berättande, varken under utbildningen förlagda på högskolan eller under den 
verksamhetsförlagda utbildning.32 

Lina, i Åberg, är pedagog och använder sig av det muntliga berättandet som en 
avslappningsövning bl.a. inför en elevuppgift. Eleverna får blunda under tiden Lina berättar, 
för att ge eleverna möjligheten att tänka sig in i budskapet. Enligt Lina är det ett sätt att 
stimulera fantasin och få möjlighet att använda sig av olika sinnen. Adriana, pedagog, har inte 
använt sig av det muntliga berättandet som arbetsmetod. Hon tror att det muntliga berättandet 
kan vara en lösning på en av hennes funderingar kring att behålla elevernas koncentration.33  

Agnes, pedagog med stor erfarenhet, använder sig av begreppet som verktyg för att träna 
elevernas auditiva förmåga. En av anledningarna är att hon anser att arbetssättet är till fördel 
för elever med lässvårigheter. Det är inte bara elever med lässvårigheter som har nytta av 
berättandet som verktyg anser hon, utan även elever med svenska som andraspråk. Agnes 
anser att en bra pedagog ska kunna berätta.34  

Peter, pedagog, använder sig av det muntliga berättandet som ett verktyg för att förmedla 
olika händelser utifrån sitt eget liv. Han menar att om han använder sig av egna personliga, 
både tragiska och trevliga berättelser så öppnar han en legitimitet att berätta om känslor. 
Vivianne, pedagog, använder sig av olika livsberättelser för att stimulera sina elever. Hon 
menar att en bra berättare kan använda sig av en karaktär i berättelsen för att utifrån den och 
sedan väva in faktakunskap. Istället för att använda sig av lösryckta faktakunskaper skapar 
man mer mening av fakta genom att linda in det i ett meningsfullt mönster.35   

2.3.4 Barnet och muntligt berättande 
Redan tidigt i livet skapar barn berättelser utifrån det vardagliga livet. Genom att lyssna till 
vuxna människors berättande stärks barnets kommunikativa utveckling enligt Ärnström 
m.fl.36  

Vidare tar Ärnström och Hagberg upp att de mindre barnens fantasi inte är lika utvecklad 
som hos de äldre barnen. Det lilla barnet har svårt att föreställa sig det berättade med inre 
bilder. Genom att skapa berättelser utifrån gemensamma erfarenheter, där barnet varit med, 
påminner berättaren barnet om det redan upplevda. Detta i sin tur skapar delaktighet i 
berättandet menar Ärnström och Hagberg.37 Vid tre till fyra års ålder börjar barnet använda 
sitt eget språk för att berätta. Barnet berättar då utifrån sina egna upplevelser menar 
psykologerna Brodin och Hylander.38 

Barn tycker även om att få höra välbekanta berättelser återberättade menar Ärnström 
m.fl.39 Anledningen till det är inte bara att de vill informera sig om handlingen i historien utan 
även för att åter befinna sig i den fantasivärld historien skapat, menar Ärnström.40 P. 
Andersson m.fl., Brodin och Hylander tar upp andra aspekter. Författarna anser att det är 
viktigt att låta barnet återberätta eller självt berätta en historia för att få en förståelse om 
berättandets struktur samt att det stärker självförtroendet och personligheten.41 

Vid fyra års ålder börjar berättandet nå högre dimensioner. Barnet diktar ihop sina egna 
berättelser. Vardagliga händelser blandas med fantasi, där den ena berättelsen ska ”knäcka” 
                                                
32 Åberg 
33 Åberg 
34 Åberg 
35 Åberg 
36 Ärnström och Hagberg (1995); Andersson. P, m.fl.  (2004) 
37 Ärnström och Hagberg (1995) 
38 Brodin & Hylander (2005) 
39 Ärnström & Hagberg (1995); Andersson. P, m.fl. (2004) 
40 Ärnström & Hagberg (1995) 
41Andersson. P, m.fl. (2004); Brodin & Hylander (2005) 
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den andra. Berättelsen skapas genom ett experimenterande av upplevda händelser, ord och 
fantasi. Barnet vill sedan dela med sig av den skapta berättelsen. Ofta börjar berättelsen med 
inledande fraser som; Vet du vad… Igår så… etc. som väcker lyssnarens intresse. När barnet 
vill förmedla sin berättelse är det viktigt att barnet blir bemött menar Brodin och Hylander.42 

För att träna det lilla barnet att bli en bra berättare och/eller lyssnare, är det bra att börja 
med små berättelser kring välbekanta personer och miljöer menar Ärnström och Hagberg. 
Efter ett tag kan man sedan stegvis utvidga fantasins område t.ex. med händelser från 
främmande platser och andra kulturer. Många nya infallsvinklar till en berättelse kommer från 
nyfikna barn, som ofta avbryter berättandet. Att bli avbruten kan vara irriterade, men enligt 
Ärnström och Hagberg kan man som berättare dra nytta av dessa avbrott. Genom att ta till 
vara på barnets spontana idéer kan berättelsen utvecklas utifrån barnets eget perspektiv.43 

Genom att berätta skapas meningsfulla sammanhang av vardagen. Berättandet ordnar det 
man varit med om till något viktigt och förklarligt. Som pedagog är det angeläget att hjälpa 
barnet fram i sin värld menar Brodin och Hylander. Det räcker med några enkla små medel 
och visat intresse för att barnet ska börja berätta utifrån gemensamma eller sina egna 
upplevelser.44 Ärnström och Hagberg pekar på vikten av att skapa en lugn vrå där barnen och 
pedagogen kan finna stämning och ro. Börja sedan vandringen i berättarkonstens värld…45 

                                                
42 Brodin & Hylander (2005) 
43 Ärnström  & Hagberg (1995) 
44 Brodin & Hylander (2005) 
45 Ärnström & Hagberg (1995) 
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3 Metod 
Mina respondenter bor i en svart kåkstad i Sydafrika, med ungefär femtontusen invånare som 
talar Xhosa, ett språk med klickljud. Samhället bildades under apartheidtiden då den svarta 
befolkningen tvingades flytta till utkanten av det samhälle de bodde i. Även den färgade delen 
av befolkningen tvingades flytta från sina hem. Syfte var att skilja de vita, färgade och svarta 
åt. Det infördes passlagar för att hålla folket åtskilda. Passlagarna är nu upphävda men det är 
fortfarande sällsynt att folk från den vita eller färgade delen besöker den svarta delen av 
samhället. Samhället har under senaste decenniet kämpat hårt för ett demokratiskt samhälle.46 
Sydafrikanska elever har laglig rätt att gå en nioårig grundutbildning men på grund av hög 
arbetslöshet och ekonomiska problem kan många av barnen inte utnyttja den möjligheten.47 
Det första biblioteket etablerades i samhället med hjälp av bidrag från BIS, Biblioteket i 
samhället och Diakonia först 1990.48 

I min informationsinsamling har jag utgått från kvalitativa intervjuer. Anledningen till att 
jag har valt den kvalitativa intervjun är att få respondenternas personliga tankar utifrån ämnet 
storytelling. Informationen har jag spelat in med hjälp av en diktafon. 

3.1 Urval 
Först funderade jag på att intervjua tre verksamma pedagoger från förskolan för att få en 
inblick i deras verksamhet. Efter ett förslag att få intervjua en pensionerad pedagog fick jag 
iden att göra intervjuerna ur ett annat perspektiv. Jag valde att göra en intervju från tre olika 
generationer med en blandning av; stor erfarenhet inom det pedagogiska yrket, en praktikant 
inom skolan och en ungdom som nyligen avslutat sin skolgång. Anledningen till mitt val av 
respondenter var att få en inblick i hur erfarenheter kring det muntliga berättandet ter sig 
utifrån olika generationer och olika erfarenheter. 

Den första respondenten är Julia, en kvinna på 68 år. Jag kom i kontakt med Julia genom 
några studievänner som fick bo hemma hos henne när jag var i Sydafrika. Intervjun ägde rum  
i Julias hem. Samtalet blev ca 50 minuter långt och innehållsrikt. Julia är en inspirerande själ 
som jag känner är ett med det muntliga berättandet. 

Andra respondenten är en kvinna vid namn Sofia. Sofia är 43 år gammal och är praktikant 
på en förskola. Jag kom i kontakt med Sofia under min praktiktid på förskolan i den svarta 
kåkstaden i Sydafrika. Intervjun ägde rum i en av lektionssalarna. Samtalet blev tio minuter 
kortare än beräknat. Den beräknade tiden var 30 minuter. 

Den tredje respondenten, Mikael är 20 år gammal. Mitt val av Mikael grundar sig på mitt 
behov av respondent från den yngre generationen. Kontakten med Mikael fick jag i den familj 
jag bodde hos under min vistelse i Sydafrika. Under vårt samtal kom en vän till honom på 
besök. Jag fann det naturligt att bjuda in även honom i intervjun. Andrew, 22 år, tackade ja till 
inbjudan och intervjun fortsatte som planerat. 

3.2 Etiskt förhållningssätt 
I mitt förhållningssätt till berörda personer har jag utgått ifrån det konfidentiella 
tillvägagångssättet. Jag har gett respondenterna fingerade namn. Detta beror inte på 
respondenternas egen vilja utan helt på min egen inställning till medmänniskors rätt till 
anonymitet. Efter att mitt arbete är slutfört kommer jag att förstöra insamlat material som 
band med intervjuer samt de anteckningar som finns kring intervjuerna. 

                                                
46 Palm (2003) 
47 Afrikagrupperna 
48 Palm (2003) 
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3.3 Intervjuguide 
Den kvalitativa intervjun utgår från diskussionsfrågor som berör ämnet storytelling eller 
muntligt berättande som vi säger i Sverige. Jag kommer fortsättningsvis i mitt arbete skriva 
ordet storytelling istället för muntligt berättande. Anledningen till det är att ordet storytelling 
känns mer naturligt i min sammanfattning av den information jag har införskaffat mig i 
Sydafrika. 

Den första frågan har inlett intervjun för att sedan övergå i en mer öppen diskussion kring 
ämnet. Beroende på vad respondenterna svarat under intervjun har jag ställt bifrågor. 
Bifrågorna är inte med i den grundläggande intervjuguiden. Samtliga av mina grundläggande 
frågor har vid olika tillfällen kommit in i samtalet. Den grundläggande intervjuguiden finns 
med som bilaga i arbetet.49 

3.4 Genomförande 
Tillvägagångssättet jag valt i min undersökning utgår från kvalitativa intervjuer. För att 
dokumentera informationen har jag använt mig av en diktafon. Respondenterna har i tur och 
ordning fått förfrågan några dagar innan det aktuella intervjutillfället. Jag har inte i förväg 
berättat om vad intervjun skulle handla om även om jag blev tillfrågad. Den information 
respondenten fick innan intervjun var: 

! Intervjuns beräknade tidsåtgång.  
! Insamlat intervjumaterial kommer att förstöras när syftet med materialet är klart. 
! Personen i fråga kommer vara anonym i mitt arbete. 

Vid intervjutillfället provade vi på att spela in på diktafonen innan själva intervjun började. 
Anledningen till detta var att höra om rösterna kom in på bandet samt att respondenten skulle 
få lite tid på sig att bekanta sig med diktafonen som arbetsredskap. Innan jag började intervjun 
lät jag respondenten skriva namn och adress på en lapp. Anledningen till det är att jag ska 
skicka sammanfattningen av mitt examensarbete till respondenten när arbetet är klart. 

3.5 Databearbetning 
 
Den information som är insamlad, via diktafon, har jag lyssnat igenom för att bl.a. få med 
röstlägen, pauser och tvekanden. Intervjuerna på banden har jag transkriberat för att få en mer 
överskådlig bild av informationen. Anledningen till detta är att få fram likheter och skillnader 
utifrån respondenternas svar. Samtliga intervjuer är på engelska som jag har översatt till 
svenska. 

                                                
49  Bilaga 1 intervjuguide 
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3.6 Reliabilitet och validitet 

3.6.1 Reliabilitet 
I samtliga intervjuer finns det ställen där ord och ibland vissa meningar försvinner eller tonas 
bort. Troligen tonar orden bort genom att respondenten lutar sig bort från diktafonen eller att 
orden försvinner p.g.a. bakgrundsljud. Vissa ord är även svåra att förstå. Detta beror på 
språkförbistringar. 

Genom de berättelser personerna har givit kan man få fram det grundläggande budskapet 
där ord eller meningar har fallit bort. Det mesta av den information som är relevant för mitt 
arbete går att lyssna av. Jag finner därmed inte att någon av mina intervjuer kan klassificeras 
som bortfall. 

3.6.2 Validitet 
Respondenterna fick god tid på sig att tänka igenom mina frågor under intervjun. Vid 
otydligheter har jag upprepat frågan eller omformulerat frågan. Ibland har jag återberättat den 
information jag har fått av mina respondenter. Atmosfären kring respektive intervjutillfälle 
var avslappnad. 

Jag anser att jag har undersökt det som jag avsåg med mitt arbete. Samtliga respondenter 
har svarat på samtliga frågor utifrån sina erfarenheter. 

Respondenterna har inte fått någon möjlighet att läsa igenom mina tolkningar utifrån de 
svar jag har fått av dem. 
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4 Resultat 

4.1 Tankar om begreppet storytelling 
Respondenterna i min undersökning har olika tankar om själva begreppet storytelling. Den 
första respondenten, Julia, började utan större eftertanke berätta. Den första tanken Julia fick 
om begreppet var hur elever eller barnbarn får olika berättelser berättade för sig av sin lärare 
eller av sina mor- och/eller farföräldrar. 

Den andra respondenten, Sofia förstod inte ordet till en början. Jag uttalade ordet lite 
tydligare. Denna gång svarade Sofia glatt: ”Okey, storytelling”, för att återigen stanna upp i 
sina tankar. Efter ytterligare en stunds fundering ville hon ha en ledtråd. Här började jag leda 
Sofias tankar mot storytelling som ett begrepp. Jag frågade Sofia om hon tror att det är att läsa 
från en bok eller att tala till barnen. 

När Sofia fick en inriktning kring begreppet storytelling började hon berätta. Storytelling 
för Sofia är att muntligt berätta olika berättelser utifrån sanna händelser. För att barnen ska 
lita på sig själva och på pedagogen är det viktigt att berätta verkliga berättelser, inte falska 
förtydligar Sofia. Det är även viktigt att visa bilder för att de ska få en visuell förståelse kring 
det som berättas. Det är viktigt att anpassa till sin egen grupp menar Sofia. 

Den tredje respondenten, Mikael funderade även han på själva ordet. Mikael tänker högt 
och gör många pauser i sina funderingar. Tankarna rör sig bl.a. kring att det är en person som 
skriver en berättelse för att slutligen bestämma sig för att det handlar om en berättelse. I och 
med att han berörde den skrivna berättelsen frågade jag Mikael om storytelling handlar om att 
skriva eller att berätta en historia. Det rör sig om båda sätten svarade Mikael. Andrew, 
Mikaels vän, tänkte högt även han. Funderingarna rörde sig kring att berätta en historia, en 
verklighetshistoria för att till slut svara att han inte visste vad storytelling innebar. 

Under samtalets gång får både Mikael och Andrew mer insikt kring begreppen. Andrew 
tycker att det är viktigt att använda sig av storytelling tillsammans med barn. Både Andrew 
och Mikael tycker att det skulle vara bättre att agera en berättelse för barnet än att bara läsa 
från en bok. Barn ska ha roligt och trivas. Man blir uttråkad av att se en lärare bara stå rakt 
upp och ned och läsa. 

Det är inte nödvändigt att använda sig av storytelling högre upp i åldrarna anser både 
Andrew och Mikael. Vuxna kan tänka sig in i olika händelser, men tar samtidigt upp att 
storytelling kan vara bra för elever som har problem med att följa med i undervisningen. 

Sofia och Julia anser att barnen lär sig mest genom storytelling, medan Mikael och Andrew 
tror att barnen lär sig lika mycket genom att läsa böcker. 
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4.2 Erfarenhet 
Julia säger att hon har stor erfarenhet av storytelling. Kunskapen har hon införskaffat sig 
under de 41 år som hon har jobbat med barn. Innan Julia började som pedagog var hon väldigt 
blyg, något som under åren ändrade sig. Julia säger att hon älskar att framföra berättelser och 
hon älskar barn. Framförallt tycker hon om att berätta för de minsta barnen. 

Julia delar med sig av sina erfarenheter. För att attrahera barn behöver man vara på deras 
nivå, när barnet sitter ner så sitter även hon. Det är viktigt att barnet ser på henne, ser i hennes 
ansikte vad det är hon vill förmedla. Är det t.ex. en otäck och skrämmande berättelse ska 
barnet se på berättarens minspelet att det är något skrämmande som ska förmedlas. Julia 
menar att det är viktigt att använda sig av kroppsspråket för att förstärka budskapet. Om du är 
en storyteller ska du vara kapabel att berätta från en bok, och utifrån olika händelser i och 
utanför klassrummet för att sedan skapa din egen berättelse menar Julia. Det är även viktigt 
att visa barnen att man älskar dem och att man älskar det man gör. 

Julia har en stor inlevelseförmåga. När hon var yngre och läste böcker brukade hon dela 
känslor med bokens karaktärer. Var det tragiskt grät hon, var det roligt skrattade hon. Det är 
så man ska vara som en bra storyteller och för att attrahera barnet, man ska kunna förmedla de 
känslor som olika karaktärer vill förmedla, säger Julia. 

Sofia i sin tur har inte lika mycket erfarenhet av storytelling förutom det hon förmedlar på 
förskolan, där Sofias första kontakt med storytelling etablerades. En viss tidigare erfarenhet 
har hon från sitt hem där hon brukar berätta, utifrån olika böcker, för sina små barn. När Sofia 
kom med den här upplysningen frågade jag om hon anser att läsning från en bok är det samma 
som storytelling. Jag fick ett jakande svar. Ibland kan det vara så att barnet kommer och 
frågar någonting kring en bild ur en bok. Man får då göra en berättelse kring bilden för att ge 
barnet en förståelse om vad bilden handlar om, menar Sofia. Ibland gör hon berättelser utifrån 
sin egen fantasi. Sofia har just börjat en utbildning om hur man förmedlar berättelser till 
barnen. Den kunskap som förmedlas via kursen är hur man kan omvandla text från olika 
böcker för att anpassa innehållet till barnet och sig själv som pedagog. 

Mikael och Andrews har inga direkta erfarenheter kring storytelling. Under samtalets gång 
kommer det fram att både Mikael och Andrew fått olika anekdoter berättade för sig från 
hemmen, men de har inga minnen om storytelling från skolan. Det kanske förekom när de var 
små. De tydligaste minnen de har från skolan är hur lärarna brukade förmedla budskapet från 
böcker utan någon inlevelse. 

Jag frågade Mikael och Andrew om det tror att de använder sig av storytelling när de är ute 
med sina vänner. Efter lite funderingar och skratt kommer de fram till att de tror det. De 
brukar berätta om sig själva när de är med vänner. Samtalen rör sig oftast om det vardagliga 
livet, vad de har sett på tv, hört på radio eller om de har träffat någon trevlig flicka. 
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4.3 Syftet med storytelling 
Syftet med storytelling är att det handlar om livet i största allmänhet, anser samtliga 
respondenter. Julia säger att man bl.a. kan använda storytelling när man vill lära barnet vad 
som är rätt eller fel. Genom att skapa berättelser kring en aktuell situation där individer ersätts 
med djur eller andra karaktärer kan man förmedla underliggande moraliska budskap istället 
för att direkt tillrättavisa barn. Budskapet som låg till grund i en av de egengjorda berättelser 
Julia delgav mig var: do to others what you like to be done to you. Det ska ligga ett budskap i 
berättelsen och du ska kunna se att barnet tagit till sig den underliggande meningen i den, 
säger Julia. 

Ett liknande budskap låg i den berättelse som Mikael beskrev för mig. Berättelsen kommer 
från en Xhosabok som handlade om en man som bedrog sin flickvän. Budskapet i berättelsen 
är att the truth always wins oavsett hur lång tid det dröjer innan sanningen kommer fram 
menar Mikael. 

Enligt Julia finns det olika typer av berättelser. Det finns historier som är påhittade och 
historier som är sanna. En del har ingen mening i sitt budskap, då brukar barnen titta på mig 
säger Julia. De vill fråga mig om någonting som har väckt deras nyfikenhet. Låt barnet fråga 
och återspegla sedan frågan till barnet, oftast vet de själva vad de vill ha för svar. Ibland kan 
vi lärare verka lite bigheaded, att veta allt menar hon, så det är bra att ta till sig barnets 
erfarenheter och idéer. Svarar man inte sanningsenligt på barns frågor kan de sluta lita på dig 
menar Julia. Mycket av sina erfarenheter kring det muntliga berättandet har Julia hämtat från 
barnen. 

4.3.1 Pedagogiskt verktyg 
Julia och Sofia berättar hur man kan använda storytelling utifrån olika teman beroende på 
syftet med undervisningen. I alla berättelser finns det olika teman, säger Sofia. Ett exempel 
som Julia ger mig är hur man kan använda sig av Edens lustgård för att förmedla ett 
biologiskt tema. Vill man berätta något om bilar så tar man upp den delen utifrån en berättelse 
säger Sofia. Det finns mycket man kan förmedla genom en berättelse, mycket faktabaserat 
menar Julia och Sofia. 

Enligt Mikael är syftet med storytelling att få utbildning om sådant som är viktigt i livet. 
Man ska lära sig att vara sig själv och inte lita på någon. Alla kan luras menar Andrew, man 
måste lära sig att vara försiktig. 

Oavsett om man läser från en bok eller om någon berättar lär man sig mycket menar 
Andrew. Det är många som skriver eller berättar erfarenheter från det verkliga livet så man lär 
sig mycket av det fortsätter Mikael. Man kan även lära sig språket, att prata väl och hur man 
en dag kanske finner lösningen till världsliga problem. Böcker lär dig mycket från det 
verkliga livet menar Mikael och Andrew, och vill att böcker ska läsas även i hemmen. 
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5 Analys och diskussion 
Syftet med min undersökning var att få en inblick i hur man kan använda sig av begreppet 
muntligt berättande som ett verktyg i den pedagogiska undervisningen. Genom de 
undersökningar jag har gjort via litteraturstudier, Internetstudier och från de tre kvalitativa 
intervjuer jag gjort i Sydafrika har jag kommit fram till att det muntliga berättandet som ett 
pedagogiskt verktyg har ett brett användningsområde. 

 För att uppnå det pedagogiska syftet med att förmedla kunskap till eleverna måste ett 
engagemang mellan lyssnare och berättare skapas, menar Brodin och Hylander.50 En 
gemenskap mellan parterna kan uppnås genom att skapa berättelser utifrån gemensamma 
händelser och/eller ta till sig elevernas egna upplevelser menar Ärnström och Hagberg. 
Författarna fortsätter med att det även är viktigt att bemöta elever och lyssna till dem när de 
vill berätta.51 Även Julia och Sofia menar att det är viktigt att utgå från elevernas intresse och 
kunskapsnivå.52 Min tid nere i Sydafrika var för kort för att jag skulle hinna ta lärdom av hur 
pedagogerna tar till sig elevernas tankar för att använda dessa i en berättelse. För att få en mer 
objektiv helhetsbild om hur pedagoger i Sydafrika använder sig av det muntliga berättandet 
som ett pedagogiskt verktyg är det viktigt för mig att även få observera verksamheten under 
en längre tid.  

Hur ser det ut i våra svenska skolor när det gäller att bemöta elever? Enligt min erfarenhet 
är det tyvärr så att pedagogerna oftast inte har tid att lyssna till samtliga elevers erfarenheter 
under dagens arbete. I den 1-3: a, där jag har haft min verksamhetsförlagda praktik, har man 
varje morgon en gemensam samling innan dagens arbete börjar. Under denna samling får var 
och en berätta om olika händelser från vardagen. Dessa erfarenheter som eleverna delger 
varandra har inte kommit upp i något annat sammanhang än just under samlingen. Här ser jag 
en möjlighet att ta till vara på varje barns erfarenhet för att vid tillfälle väva in det i en 
berättelse för att bl.a. väcka elevernas intresse, skapa gemenskap samt att det kan ge en 
djupare förståelse kring det aktuella ämnet utifrån elevernas egna erfarenheter. 

Att skapa gemenskap genom det muntliga berättandet är en av de erfarenheter som 
Henricsson tar upp. Några andra erfarenheter Henricsson tar upp kring det muntliga 
berättandet är att berättandet kan användas för att stärka elevernas språkliga medvetenhet 
samt att lära eleverna att lyssna.53 Att lyssna på varandra och ha ögonkontakt med personen 
man pratar med är enligt Ärnström, Hagberg och Maltén viktigt.54 Vidare tar Maltén upp att 
lyssnaren uppfattar budskapet i en berättelse genom det auditiva och det visuella sinnet. Enligt 
forskarresultat så framförs ca 93 % av budskapet genom kroppsspråk och röstens tonläge.55 
Även Julia tar upp att det är viktigt att använda sig av kroppsspråket för att förstärker det 
budskapet som man vill förmedla i en berättelse. Det Julia mest pratade om vid våran intervju 
var att barnet ska se i hennes ansiktsuttryck vad det är man vill förmedla genom en 
berättelse.56 Det är även viktigt att tänka på att inte avbryta berättaren och att känna in vad 
personen i fråga vill förmedla samt att visa respekt och empati menar Maltén.57 

 Att ha ögonkontakt med den person man pratar med anser även jag är viktigt. Det är även 
viktigt att visa med röst och kroppsspråk att man är intressera av att förmedla kunskap till 
elever. Är mitt budskap intressant så tror jag att eleverna lyssnar utan att avbryta berättelsen. 

                                                
50 Brodin & Hylander (2005) 
51 Ärnström & Hagberg (1995) 
52 Respondenter från Sydafrika (2007) 
53 Henricsson 
54 Ärnström & Hagberg (1995); Maltén (1998) 
55 Maltén (1998) 
56 Respondent från Sydafrika (2007) 
57 Maltén (1998) 
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Samtliga av mina respondenter från Sydafrika menar att en berättelse ska utgå från riktiga 
händelser i livet för att ge eleven en sanningsenlig bild av omvärlden. Peter, en pedagog från 
Sverige, använder sig av sitt eget verkliga liv i sin undervisning för att skapa ett öppnare 
klimat i klassrummet, en legitimitet att prata kring olika känslor som kan uppstå i den 
vardagliga miljön.58 Jag anser själv att det är viktigt att ta vara på olika händelser som sker i 
dagens samhälle för att kunna förankra kunskaper utifrån den miljö som eleven kan känna 
igen sig i. Det är även viktigt att låta elever få möjligheter att berätta om sina tankar och 
känslor för att stärka deras självförtroende samt att påvisa att alla har olika tankar. Här anser 
jag att man som pedagog kan låta eleverna själva använda sig av det muntliga berättandet där 
tankar och känslor kan komma fram på ett indirekt sätt. 

Mikael och Andrew, respondenter från Sydafrika, anser att det muntliga berättandet inte 
behövs för äldre elever. De menar att de äldre eleverna har den fantasi som krävs för att förstå 
den information som pedagogen förmedlar. Men samtidigt anser de att det muntliga 
berättandet kan var bra för de elever som har svårigheter att följa med i undervisningen. Även 
Agnes, en svensk pedagog, anser att muntligt berättande är ett bra hjälpmedel för elever med 
bl.a. lässvårigheter och elever med svenska som andra språk.59 

 Att använda sig av det muntliga berättandet för elever i de högre stadierna anser jag kan 
vara till fördel även om elever har potential att tänka sig in i det budskap som framförs. 
Genom att låta elever använda sig av det muntliga berättandet kan alla ta del av varandras 
tankar kring skolämnen och skolämnets specifika plats i samhället. Jag tror att detta i sin tur 
kan hjälpa de elever som har problem med att läsa sig till kunskaper och för de elever som har 
ett annat förstaspråk och att de känner gemenskap i gruppen.  

Tomas Englund har framfört kritik mot det muntliga berättandet som ett pedagogiskt 
verktyg. Han anser att det muntliga berättandet kan medföra brist på möjligheter för debatt 
och diskussion kring vetenskapligt baserade ämnen. Vilket i sin tur skulle förhindra elevernas 
demokratiska utveckling.60 Enligt Ärnström och Hagberg så skapar men en muntlig berättelse 
med egna ord utifrån fyra kriterier. Berättelsen ska innehålla en huvudkaraktär, en miljö, ett 
problem och en lösning på det problemet. Utifrån dessa kriterier är det sedan pedagogen som 
fyller ut innehållet med ord utifrån syftet med berättelsen.61 Här anser jag att man kan 
använda sig av det muntliga berättandet som ett pedagogiskt verktyg just för att skapa en 
gemensam diskussion kring ett ämne. Detta styrks med Forest:s erfarenheter kring muntligt 
berättande. Hon anser att det muntliga berättandet lyfter elevernas möjligheter att diskutera 
sina tankar kring aktuella situationer. 

Enligt B. Andersson är det viktigt som pedagog att fördjupa sina kunskaper och överskrida 
sina ämnesgränser för att ge elever en möjlighet till en större helhetsuppfattning av vår 
värld.62 För att kunna ge mina elever en helhetsuppfattning om vårat samhälle, både nationellt 
och internationellt, anser jag som pedagog att det är min skyldighet att fördjupa mina 
kunskaper. Jag tror även på en integration mellan traditionella ämnen. En idé jag har är att 
man kan skapa en skolmiljö utifrån olika tematiska inriktningar där olika ämnen vävs ihop till 
en helhet. Enligt Ärnströms och Hagberg så ska en berättelse innehålla olika miljöer.63 Utifrån 
denna erfarenhet finner jag det möjligt att bygga upp temaarbeten där delar ur miljön får vara 
en bas. P. Andersson m.fl. tar upp en fördel som det muntliga berättandet har i jämförelse med 
högläsning. Fördelen är att man själv kan utforma innehållet efter sitt eget syfte.64 

                                                
58 Åberg 
59 Åberg 
60 Lindqvist (2000) 
61 Ärnström & Hagberg (1995) 
62 B. Andersson 
63 Ärnström och Hagberg (1995) 
64 P. Andersson m.fl. (2004) 
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I min undersökning har jag märkt en skillnad av erfarenhet mellan olika generationer när det 
gäller erfarenheter av det muntliga berättandet. Mikael och Andrew, de yngre respondenterna 
från Sydafrika, har inte kommit i kontakt med det muntliga berättandet under sin skolgång. 
Även lärarstudenten Calle, och den nyexaminerade pedagogen, Adriana, från Sverige, har 
liten eller ingen erfarenhet av det muntliga berättandet.65 De äldre pedagogerna från båda 
kulturerna, använder sig av det muntliga berättandet som ett pedagogiskt verktyg i sin 
verksamhet. Julia använder det muntliga berättandet för att bl.a. indirekt tala om för barnen 
hur man ska bete sig mot varandra samt att väva in faktakunskaper i en berättelse. Vivianne, 
Peter, Lina och Agnes, från Sverige har använt det muntliga berättandet som verktyg för att 
förmedla bl.a. livserfarenheter, träna den auditiva förmågan och att väva in faktakunskaper i 
ett meningsfullt sammanhang.66 

Anledningen till skillnaden mellan generationerna från de båda kulturerna tror jag beror på 
att vi just nu möter varandra från två olika utvecklingsnivåer. De fattiga delarna av Sydafrika 
har nyligen tagit del av läs- och skrivkulturen, medan vi i Sverige börjar inse vikten av en 
assimilerad kommunikation i ett väl utvecklat massmedialt samhälle. Här menar jag att det 
fysiska mötet mellan människor har stor betydelse. De fysiska mötena mellan individer ger 
möjligheter för ordens betydelse, röstens tonläge och kroppsspråket att förenas till en 
helhetsbild bl.a. genom en muntlig berättelse. Utifrån denna bakgrund anser jag att det är en 
stor fördel med det vänsamarbete som Karlstads universitet har mellan den svenska och den 
sydafrikanska kulturen. Jag anser att det är viktigt att kunna bevara den muntliga 
berättarkonsten som ett värdefullt pedagogiskt verktyg när den massmediala världen når fram 
till den svarta kåkstaden. 

 Rhenman och Hostetter tar upp att det massmediala samhället kan vara ett hot mot det 
muntliga berättandet som en kunskapskälla.67 Enligt Gärdenfors kan även interaktionen 
mellan människor minska och att den emotionella aspekten kring det muntliga berättandet 
försvinna.68 Så som jag ser det är det massmediala samhället är här för att stanna. Istället för 
att fördöma den massmediala tillgången så tycker jag att man istället kan nyttja massmedierna 
som kunskapskällor. Enligt Ärnström, Hagberg m.fl. kan man hämta fakta bl.a. ur böcker som 
man sedan kan använda sig av i en berättelse.69 

Mycket av den information som elever tar till sig idag är via Internet. Även jag som 
pedagog kan använda mig av Internet för att finna idéer till en berättelse, samt att jag ska vara 
medveten om vad det är för information som mina elever tar till sig. Henricsson har använt 
sig av det muntliga berättandet i sin undervisning under en längre tid, och har nu tagit in 
datorn som ett komplementärt verktyg i sin verksamhet.70 

                                                
65 Åberg 
66 Åberg 
67 Rhenman & Hostetter (2002) 
68 Gärdenfors  
69 Ärnström & Hagberg (1995); Sofia & Julia, respondenter från Sydafrika (2007) 
70 Henricsson 
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Sammanfattning 
Begreppet muntligt berättande är ett mångsidigt verktyg som jag finner att man med fördel 
kan använda i den pedagogiska verksamheten. Man stärker elevernas självförtroende, ökar 
deras språkliga medvetenhet, stimulerar den kommunikativa förmågan samt att man ökar 
deras fantasi. Detta är några av de fördelar som det muntliga berättandet för med sig.  

Genom att sedan skapa en berättelse utifrån kända miljöer eller händelser skapar man även 
gemenskap mellan berörda parter. För de elever som har lässvårigheter eller elever med 
svenska som andraspråk kan det muntliga berättandet skapa en större förståelse kring det 
vardagliga livet. Det muntliga berättandet har genom tider varit och är en källa till kunskap 
oavsett hur långt olika länder har kommit i sin utveckling.  

Inom den muntliga berättarkonsten använder man sig av en huvudperson, en plats/miljö 
och en intrig för att sedan med sin egen fantasi fylla ut innehållet utifrån sitt eget syfte. För att 
sedan förmedla syftet med berättelsen är det viktigt att skapa en kontakt mellan lyssnare och 
berättare. Ansiktsuttryck, röstens prosodi och ögonkontakt är några av de verktyg som en 
berättare använder sig av för att fängsla sina lyssnare. 

Med tanke på att fantasi är ett begrepp som skapar mening i livet så har jag tagit med ett 
tänkvärt citat ur Mark Levengood och Unni Lindells bok Gud som haver barnen kär har du 
någon ull:  

”Det är inte någon skillnad på fantasi och verklighet. Inte i fantasin i alla fall, bara i 
verkligheten.”71 Martin, 9 år 

Vidare forskning 
Som vidare forskning kring begreppet muntligt berättande skulle det vara intressant om en 
större undersökning gjordes under en längre tid i skolan. En undersökning kring elevernas 
resultat utifrån pedagoger som använder sig av begreppet muntligt berättande i sin 
undervisning jämfört med pedagoger som använder sig av det traditionella 
undervisningssätten, där böcker är grunden till förkovring?  Det skulle även vara intressant att 
följa utvecklingen i Sydafrikas fattigare områden när det gäller muntligt berättande och den 
multimediala utvecklingen?  

                                                
71 Levengood, Mark & Lindell, Unni (2003) sid. 63 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Inledande frågor: 

! What is your name 
! What is you profession 
! How many years have you work as a… 

Grundläggande frågor: 

1. What do you think of when I say the word storytelling? 

2. Do you have some experience abaout storytelling? Where? Tell me about it! Who do 
it? 

3. What kind of stories is it? Is it some theme in the storys? 

4. What do you think the purpose is, the meaning with storytelling? 

5. Do you think that everyone can learn storytelling? How/way not? 

6. Do you use story telling? Where? 

7. What do you think the children want most. The teacher read a book or listen to a 
story? 

8. How do you think the children learn most. By books or by storytelling? 


