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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att göra en studie om berättandet som undervisningsstrategi i 

historia. Med utgångspunkt i det perspektiv som Shulman kallar för wisdom of practice och den 

tidigare forskningen intervjuade jag tre lärare som alla är experter på berättande. Detta gjordes för 

att få en inblick i hur lärarna ser på det muntliga historiska berättandet och dess berättelsers roll i 

historieundervisningen. Finns det en samsyn lärarna mellan och i vilken mån kan man se de 

egenskaper/kvalitéer som beskrivs i litteraturen i lärarnas svar.  

 Mina resultat visar att det muntliga historiska berättandet inte är en enhetlig 

undervisningsstrategi, utan den skiljer sig mellan de tre lärarna. Den avgörande faktorn, som gör 

att det skiljer sig åt, är vilken grundsyn de har till berättandet. Skillnaderna som finns mellan 

dessa lärare, när det gäller berättandet, leder till att tre berättarstilar kan lyftas fram. Dessa är: Det 

berättande subjektet; Ovanifrån berättaren; samt Den anekdotiske berättaren. 

 Vidare finner jag att det tyngsta argumentet för att använda det muntliga historiska berättandet 

i undervisningen är att detta berättande har en stor kapacitet att förmedla och bevara kunskap. 

Men hur starka argument man än har, för att använda en undervisningsstrategi, behövs det en 

varierad undervisning. Inte bara för att undervisningen riskerar skall bli monoton, utan också för 

att alla mål i de kursplaner vi som lärare har att rätta oss efter inte kan uppnås med det muntliga 

historiska berättandet. 

 De huvudsakliga fördelar och risker jag finner med det muntliga historiska berättandet i denna 

uppsats kan konkretiseras enligt följande:  

 Fördelar 

1. Lättare att komma ihåg det man får berättat för sig på grund av att samband skapas. 

2. Skapar intresse för ämnet genom en inre och yttre mening . 

3. Det uppfyller grundläggande behov genom dess förklarande egenskaper.   

4. Avbrott från det vanliga undervisningen vilket leder till variation. 

 Risker 

1. Berättandet har en stark påverkanssituation, vilket kan leda till att eleverna blir mottagliga 

för källkritiskt tvivelaktig information.  

2. Att illusoriska samband skapas, genom att det ligger i berättandets natur att samband 

uppstår. 

3. Att tappa tråden, när man skapar eller berättar en berättelse pga. ett allt för oklart syfte. 



Abstract 
The purpose of this essay has been to do a study on narration as a strategy in history 

education. By taking a starting point in the perspective that Shulman calls “wisdom of 

practice” and other studies I interviewed three teachers that were all experts in narration. This 

to have an insight in how they looked at the oral narration and on its role in history education. 

Is there a common view among the interviewed techers and to what extent are the traits and 

qualities of story telling described in litterature linked to the teachers’ answers? 

 My results show that the oral narration is not a straight and exclusive teaching strategy; it 

differs from teacher to teacher. The decisive factor that makes the difference is their main 

view point on story telling. These three teachers show three different styles of narration; the 

narrative subject, the above narrator and the anecdotic narrator. 

 Furthermore, I found that the main argument for the use of narration in history education is 

that oral narration has a great capacity when it comes to passing on information and making 

the students remember it. But how ever strong the arguments are for using one special 

strategy of teaching, variation is very important; not only because of the risk of making 

student bored, but also because it isn’t possible to stay in line with the national guidlines that 

the teachers must follow. 

 In the process of this study, I have concretisised four advantages and three disadvantages 

of narration. 

1. It is easier to remember information passed on in stories because it creates a context. 

2. Oral narration creates an interest in students due to an internal and external meaning. 

3. Stories fulfil fundamental needs because of its ability to explain. 

4. Oral narration differs from other teaching strategies and creates a creative variation. 

 

1. Narration has the ability to affect students, which may lead to a less critical approach to   

information sources. 

2. Illusory coherence may appear in a story because narration strives to create coherence.   

3. When creating a story meant to be told orally you risk loosing focus because of an 

indistinct purpose. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Berättandet har alltid varit en viktig del i mitt liv och när jag tänker tillbaka på alla de år jag 

gått i skolan finns det ingen inlärningsstrategi som fungerat bättre på mig. Detta gäller 

speciellt de historiska berättelserna.  

 Mina tidigaste minnen av berättande går tillbaka till min mormor. Jag kommer speciellt 

ihåg de gånger som mormor passade mig och mina yngre bröder och det var läggdags. 

Mormor ville alltid läsa sagor för oss, men vi var inte det minsta intresserade av dem utan vi 

ville höra hur det var när hon var liten. Många av de berättelser som hon berättade sitter 

fortfarande kvar som knivskarpa bilder i mitt medvetande.  

 När jag sedan började i skolan visade det sig att jag inte alls tyckte om att sitta stilla. Läsa, 

skriva och räkna var det tråkigaste jag visste. Men när lärarna berättade en berättelse kunde 

jag sitta stilla. I och med att skolarbetet var ointressant tog det ett tag innan jag lärde mig läsa 

och skriva flytande. Jag kunde läsa helt flytande först när jag gick i femman. Detta gjorde att 

jag många gånger ställde frågor om det jag skulle läsa och fick stora delar av det berättat för 

mig, dvs. jag lärde mig kompensera för min dåliga läsförståelse. Jag är övertygad om att 

denna tid under min uppväxt lade grunden för mitt sätt att minnas saker idag. Berättar någon 

en berättelse för mig kommer jag ihåg den, nästan ordagrant, och kan återberätta den flera 

veckor efteråt.     

 När jag började i högstadiet fick jag en lärare i historia, svenska och samhällskunskap som 

var duktig på att berätta. Han tyckte att mitt språk var förfärligt, vilket gjorde att han höll på 

att slita ut sig för att hjälpa mig. Men tack vare honom utvecklades mitt språk och för första 

gången blev skolan och skolarbetet roligt och intressant. Denna lärare använde sig av 

berättelser från sitt eget liv och kopplade ihop dem med andra historiska berättelser, vilket 

gjorde att historien blev levande och intressant - den berörde oss direkt.  

 Tiden i gymnasiet bjöd inte direkt på några enastående berättare och efter gymnasiet sade 

jag till mig själv att jag aldrig skulle läsa något mer, jag skulle ut och jobba. Men under ett 

träningsläger i Stockholm stötte jag ihop med en Tai Chi tränare som läst religionshistoria och 

teologi i Lund. Vi satt och pratade om allt möjligt och han berättade många berättelser ur 

olika religiösa verk och det var som att han kunde alla de stora berättelserna utantill. Efter 

detta möte bestämde jag mig att jag skall bli lärare. Jag ville också kunna berätta som han 

gjorde. 

 När jag började studera på Karlstads universitet och lärarprogrammet stötte jag på några 
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bra berättare under mina första ett och ett halvt år. Men det var först när jag läste A-kursen i 

historia som jag insåg hur en riktigt bra berättare jobbar och vad denne kan utföra med sina 

berättelser. Den lärare som jag tänker på här är Lennart Behrendtz. Visst hade jag stött på bra 

berättare tidigare men Lennart var något av ett geni. När jag satt och lyssnade på hans 

berättelser såg jag verkligen bilderna framför mig och jag kände verkligen lukterna, jag levde 

mig in i människors situationer, dvs. historien blev levande vilket gjorde att den blev nära och 

lätt att ta till sig.    

 Utifrån de ovan nämnda exemplen, mormor, de berättelser som fick mig lugn i låg- och 

mellanstadiet, min högstadielärare, Tai Chi tränaren och Behrendtz, faller det sig naturligt att 

min examinationsuppsats, då den måste ha en didaktisk inriktning, skall handla om 

berättande, dvs. jag skall undersöka den pedagogiska strategi som jag finner ligger mig 

närmast om hjärtat och som fungerat bäst på mig. 

 Det ovan är den personliga relevansen av denna uppsats, men det finns också en mer 

vetenskaplig relevans. Den idag framlidne historieläraren och didaktikforskaren Christer 

Karlegärd var med i den debatt om berättandets vara eller icke vara, inom 

historieundervisningen, som blossade under 80-talet. Han tillhörde den sida som menade att 

berättandet inom historieundervisningen var mycket viktigt och under 90-talet forskade han 

med kollegan Hans Toftenow om berättande i historieundervisningen. Det forskningsprojekt 

som de inledde fick ett abrupt slut pga. avsaknad av resurser. Men Karlegärd ansåg att många 

intressanta saker stod att finna i det material som projektet fick fram. I rapporten Berätta 

magistern, berätta! redogör författarna vad de kom fram till. En av de saker som de kom fram 

till, och som ger min uppsats en hög relevans, är att mer forskning behövs inom detta område. 

Detta pga. att Karlegärd menar att “Berättelsen är förmodligen inte bara är ett förnämligt sätt 

att framställa det förflutna - utan också ett pedagogiskt lämpligt sätt att förklara det 

förflutna.”1  

 När jag föreslog för min handledare, Bengt Schüllerqvist, att jag ville studera historielärare 

som är erkänt duktiga berättare, introducerade Schüllerqvist mig för begreppet Wisdom of 

practice. Detta begrepp kan sägas vara en forskningsattityd som innebär att man studerar de 

goda exemplen, dvs. människor som räknas som experter inom sitt område. Mannen bakom 

denna forskningsattityd är Lee S. Shulman. Shulman menar, genom att studera de goda 

exemplen kan vi lära oss hur de omvandlar teori till praktik och vilka knep de använder för att 

lyckas med det de gör, dvs. lära sig av experternas erfarenheter.2 En liknelse kan tas från 

                                                           
1 Karlegärd, C. & Toftenow, H. (red.), Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, 1996, Förord. 
2 Shulman, L. S., Wisdom of practice, 2004 ,sid. 257f   
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skytte. Vem som helst kan läsa sig till hur man använder en pistol eller ett gevär men väldigt 

få eller ingen blir en ny Ragnar Skanåker genom att studera skjutteori. För detta behövs det 

mycket övning. Men om man har någon som är expert på att skjuta och som kan förklara 

utifrån sin egen erfarenhet kan man komma mycket längre på kortare tid. 

1.2 Historik 
Berättandet inom historieundervisningen hade sin storhetstid under 1800-talet och de första 

decennierna av 1900-talet.3 Undervisningen var då starkt präglad av “...tidens moraliska och 

nationalistiska historieuppfattning, att lära barnen hur svenska folket utvecklades under Guds 

ledning.”4 Berättelserna byggdes upp utifrån den exemplariska principen “... det vill säga 

läraren skulle behandla de historiska personerna som bäst tjänade som exempel för lärjungen 

att vilja det goda, odla förståndet, bilda karaktären samt väcka fosterlandskärleken. Gustav 

Vasa och Karl XII ansågs ...vara två sådana föredömen.”5 Enligt Håkan Arvidsson, lektor på 

Roskilde universitet, gjorde den sensmoral som förmedlades genom den traditionella 

historieundervisningen att berättelserna verkade fostrande och meningsskapande.6  

 Den typen av berättelser som redovisats ovan var framgångsrika i alla åldrar och duktiga 

berättare undervisade i alla stadier, från folkskolan upp till universiteten, på detta sätt.7 Enligt 

Karlegärd finns en förklaring till berättarnas framgång i hur de byggde upp sina berättelser. 

Berättelserna skulle återge sanningen, de följde en strikt kronologi, de hade väldefinierade 

aktörer samt att berättelserna innehöll något djupare än sanningen, dvs. de hade en 

meningsdimension som skapade ett intresse.8

 Men under 1930-talet börjar den traditionella synen på historieämnet att ifrågasättas och 

kritiseras. Den kritik som riktades mot ämnet kom från den franska Annales-skolan. Kritiken 

handlade om att Annales-skolan såg berättelserna som noveller eller dramer som ej var 

vetenskapligt förankrade.9 Ytterligare kritik handlade om att man inom Annales-skolan inte 

ansåg att individers gärningar kunna påverka historiska förlopp, pga. att, enligt deras syn, är 

det endast större övergripande strukturer i historien som kan påverka varandra och forma 

                                                           

3 Karlegärd, C. & Toftenow, H. (red.), Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, 1996, sid. 10 
4 Nordgren, K. (förf.), "Vad är en god lärarutbildning?", Karlsson, K.-G., & Zander, Z.(red.), Historien är nu - en 
 introduktion till Historiedidaktiken, 2004, sid. 341.   
5 Ibid. 
6 Arvidsson, H., "Hermans historia - eller Bonniers", http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=175   
 (28/11-07)  
7 Karlsson, K-G. & Karlegärd, C., Historiedidaktik, 1997, sid. 140  
8 Ibid. 
9 Karlegärd, C. & Toftenow, H. (red.), Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, 1996, sid. 10 
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historien.10     

 Den källkritiska inriktningen inom historieämnet innebär ett vetenskapliggörandet av 

ämnet. I sin tur innebar det för historieundervisningen att den inte längre skulle vara fostrande 

utan den istället skulle vara analyserande och förklarande. Detta gjorde, enligt Lund, att 

berättandet sakta men säkert började att försvinner från historieundervisningen.11 En 

anledning till att detta är, enligt Svend Sødring Jensen att berättandet och historieämnet sågs 

som identiska, dvs. framställningsform och innehåll sågs som oskiljbara.12 Vilket gjorde att 

det ena inte kunde existera utan det andra. 

 Nya vågor av kritik mot det historiska berättandet kommer under 60- och 70-talet. Kritiken 

handlade om att det historiska berättandet ansågs vara ett maktmedel ("narrative was... an 

instrument of ideology."13) och att de historiska berättelserna ansågs vara en västerländsk myt. 

Vidare kritik var, i linje med den objektivistiska historieuppfattningen, dvs. att skapandet av 

berättelser leder till att historien blir för subjektiv eller med andra ord att generaliseringar blev 

för stora.14  

 Den negativa synen mot det historiska berättandet vänder dock under 80-talet. Enligt 

Karlegärd kan man prata om ett berättandets renässans. Vilken typ av berättande som får en 

renässans är dock inte helt klart enligt Karlegärd men han finner likheter med de gamla 

berättelserna från sekelskiftet. Dessa likheter är att berättelserna skall återge sanningen, de 

följer en strikt kronologi, de har väldefinierade aktörer samt att berättelserna innehåller något 

djupare än sanningen, dvs. de har en meningsdimension som skapar ett intresse. Men mer 

forskning behövs, enligt Karlegärd, för att kartlägga vad denna  renässans innebär.15

 Det finns några olika förklaringar till varför berättandet får en renässans under 80-talet.  

Den första förklaringen som man kan framföra, som är av stor vikt, är att debatten inom den 

historiedidaktiska forskningen, under 80-talet, i Tyskland och Danmark börjar att handla om 

historiemedvetande.16 Enligt forskare som Jörn Rüsen, Sven Sødring Jensen, John Fines, Paul 

Ricoeur, m.fl. är det historiska berättandet en möjlig och utomordentlig strategi för att 

utveckla ett historiemedvetande hos elever.17 Martin Wiklund, forskare vid Lunds universitet, 

                                                           
10 Karlegärd, C. & Toftenow, H. (red.), Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, 1996, sid.10 
& http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=115157&i_word=annales%20skolan (28/11-
07) 
11 Lund, E., Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere, 2006, sid. 153 
12 Öhman, C., "Historiskt berättande som teoretiskt problem och didaktiskt program", Historielärarnas tidskrift, 
  1988, sid. 32 
13 Karlegärd, C. & Toftenow, H. (red.), Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, 1996, sid. 10  
14 Ibid. 
15 Karlsson, K-G. & Karlegärd, C., Historiedidaktik, 1997, sid. 144 
16 Lund, E., Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere, 2006, sid. 154 
17 Karlsson, K-G. & Karlegärd, C., Historiedidaktik, 1997, sid. 148f 
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beskriver Rüsens synsätt på följande sätt:  
  Det sätt på vilket historiemedvetande bildas är det historiska berättandet. Berättelser 

utgör svar på frågor som utgår från nutiden. >> Varför befinner vi oss i den här 
situationen? >>, Hur hamnade vi här? >>. En god berättelse måste således kunna ge 
rimliga svar på dessa frågor, dvs. en rimlig självförståelse, en rimlig förståelse av 
samtiden och en rimlig orientering för framtiden. Att bedöma en berättelses rimlighet 
handlar därför om alla dessa aspekter, inte bara om överensstämmelsen med vad som 
faktiskt hänt – även om det naturligtvis också är viktigt för att kunna avgöra vad som är 
en rimlig självförståelse och tolkning av samtiden och ett rimligt perspektiv på 
framtiden.18

Utifrån ovanstående citat kan man också sluta sig till en förklaring som Karlegärd ger. Han 

framhåller att en anledning, förutom att det utvecklar ett historiemedvetande, är att 

berättandets förklarande kraft har ett enormt potential.19 Detta är något som Erik Lund knyter 

an till när han skriver om att berättandet svarar på ett djupt liggande behov inom oss 

människor. Detta behov är behovet att veta (undring). Lund tar också upp en intressant 

synvinkel, som är nästa förklaring, när han skriver ”Mye tyder på at vi er programmert til å 

lytte til fortellingen... Kanskje er den et artsbestemt instinkt hos mennesket.”20 Till detta kan 

man koppla Rüsens begrepp det narrativistiska paradigmet. Detta paradigm innebär enligt 

Rüsen att:  
I alla sina varianter och skepnader är det historiska tänkandet bestämt av en viss mental 
procedur i människans tolkande förhållande till sig själv och sin värld: 
historieberättandet. Berättandet är ett antropologiskt sett universellt kulturellt bruk, och 
hela den mångfald av aktualiseringar av det förflutna som kallas >> historia >> kan 
kategoriseras som berättande. Som aktualiserat förflutet har >> historien >> av princip 
formen av berättelse, och det historiska tänkandet följer av princip berättandets logik.21  

  

Denna förklaring är vad man kan kalla för kärnan inom den nya synen på det historiska 

berättandet.    

1.3 Det historiska berättandet och dess berättelser, en definition  
När man skall definiera ett begrepp är det kanske på sin plats att börja sökandet efter en 

definitionen i en encyklopedi av något slag. I den aktuellaste av dem, Nationalencyklopedin, 

finns denna definition: "Berättande: som meddelar omständigheter (om ngt) i tidsföljd el. i 

annan naturlig ordning."22 Kopplar man denna definition från NE till den definition de gör av 

begreppet berättelse, "framställning i tidsföljd eller annan naturlig ordning av väsentliga 

omständigheter (hos ngn helhet) vanl. händelseförlopp e.d.,"23 finner man att berättande är att 

                                                           
18 Wiklund, M., "Förord", Rüsen, J., Berättande och Förnuft, 2004, sid. 19   
19 Karlsson, K-G. & Karlegärd, C., Historiedidaktik, 1997, sid. 
20 Lund, E., Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere, 2006, sid. 
21 Rüsen, J., Berättande och Förnuft, 2004, sid. 88 
22 http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O116863&i_word=ber%e4ttande (4/1-2008) 
23 http://0-www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O116884&i_word=ber%e4ttelse (4/1-2008) 
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berätta berättelser. Ett rimligt antagande är då att historiskt berättande är att berätta historiska 

berättelser. Men i NE finner man inte vad en historisk berättelse är för något samt att 

definitionen av vad en berättelse är känns alldeles för trubbig.      

 För att spetsa till denna definition har Karlegärds studie visat sig användbar. I sin studie 

finner Karlegärd tre kännetecken för historiska berättelser. Dessa är att de historiska 

berättelserna är kronologiska, de är sanna och de är meningsfulla.24   

 Den historiska berättelsen har en strikt kronologi, dvs. den börjar alltid i A och slutar i B. 

Båda punkterna, dvs. början och slutet i en berättelse, är positioner noga bestämda i tid och 

rum. Dessa punkter representerar händelser och utrymmet mellan dem skall domineras av en 

handling. Det som för handlingen framåt är verkliga människor.25  

 Viktigt för den historiska berättelsen är att den bygger, så långt det är möjligt, på sanning, 

dvs. att det finns en klar gräns mot myten och litteraturens värld. De avsteg man kan göra från 

sanningen är när fakta saknas. Då kan man binda ihop händelser med sannolikheter. Detta för 

att berättelsen skall framstå som en helhet.26     

 Berättelserna måste vara meningsfulla för eleverna. Meningsdimensionen i en berättelse 

kan sägas utgöras av en inre samt en yttre mening. Den inre meningen uppstår genom att en 

berättelse är “coherent”, dvs. att sammanhang skapas genom att det finns en intrig som leder 

berättelsen framåt. Detta genom att intrigen väver ihop berättelsen till en helhet. Den yttre 

meningen skapas, i sin tur, genom att man kopplar berättelserna till något som är av betydelse 

för åhörarna, tex. deras intressen, deras hembygd, etc.27       

 Alltså historiskt berättande är att berätta historiska berättelser som kännetecknas av att de 

har en strikt kronologi, att de är sanna samt att de är meningsfulla. Denna definition av 

berättande kan kallas för berättande i snäv mening, dvs. berättandet är anpassat utifrån vissa 

kriterier för att uppfylla pedagogiska ändamål. Men historiskt berättande kan också definieras 

i en mycket vidare mening. Utgår man från narrativistiska paradigmet innebär den vida 

definitionen att all historia som förmedlas är berättande, pga. att det historiska tänkandet 

följer en berättandets logik.  

1.4 Tidigare forskning och Teori 
Enligt Bengt Schüllerqvists rapport till Vetenskapsrådet framgår det, att den  

historiedidaktiska forskningen kom till Sverige i början av 1980-talet. Under denna tid har 

                                                           
24 Karlegärd, C. & Toftenow, H. (red.), Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, 1996, sid. 12 
25 Ibid. sid. 12 & 63 
26 Ibid. sid. 13 
27 Ibid. sid. 15ff 
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forskningen utvecklats mycket sakta men ännu kan inte historiedidaktiken räknas som ett eget 

forskningsfält. Detta beror bl.a. på en svag debatt och att den nationella forskningen sällan 

knyts mot internationell forskning. Schüllerqvist framhåller dock, att det under senare år har 

börjat växa fram ett intresse för historiedidaktiken men att detta intresse inte främst är kopplat 

till skolans värld utan hur historia brukas i samhället.28 Men i skrivandets stund verkar även 

intresset för skolans historiebruk öka. Just nu pumpas mycket pengar in i de svenska 

universiteten och högskolorna för att yrkesverksamma lärare skall kunna utföra 

didaktiskforskning.  

 I Schüllerqvists rapport framgår det vidare att den historiedidaktiska forskning som främst 

gjorts i Sverige är knuten till undervisningens betingelser, dvs. historieprodukter som 

läroböcker, kursplaner etc. Men trenden har, på senare år, vänt och nu har 

historiebruksforskningen ökat, dvs. hur lärare i praktiken jobbar.29 Min uppsats kommer att 

ansluta sig till den senare trenden då jag skall studera en specifik undervisningsstrategi. För 

min uppsats finner jag information i fyra studier som är av relevans. Dessa är: 

 Vis av erfarenhet - olika strategier för undervisning i historia, Nygren, T., 2006.  

 Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, Karlegärd, C. & Toftenow, H. 

 (red.), 1996. 

   Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere, Lund, E., 2006. 

 Att träna emotionell intelligens med narrativa metoder, Campart M., 2007  

1.4.1 Vis av erfarenhet - olika strategier för undervisning i historia  

Som redovisats ovan har studier av hur lärare i praktiken jobbar, varit få men internationellt 

finns det flera studier som belyser detta. Med utgångspunkt i några av dessa studier samt i 

kombination med egna lärarintervjuer gör Nygren ett försöka att utkristallisera olika 

lärarstrategier som historielärare använder sig av i svenska skolor. Det jag finner relevant i 

Nygrens studie är den attityd/synvinkel som han närmar sig problemet samt delar av de 

resultat Nygren finner. Den attityd som han bygger sin studie på är den samma som jag utgår 

från, dvs. wisdom of practice. En av Nygrens motiveringar för att använda den är: 

  Ökad kunskap om praxis ger möjlighet till ökad medvetenhet bland Sveriges 
historielärare om sina egna och andras strategier, vilket kan gynna lärare och elever 
genom att tydliggöra de fördelar och fallgropar som de olika typerna av undervisning 
innebär.30

                                                           
28 Schüllerqvist, Bengt, Svensk Historiedidaktisk forskning, Vetenskapsrådets rapportserie 2005:9, 2005, sid. 67f  
29 Ibid. 
30 Nygren, T., Vis av erfarenhet - olika strategier för undervisning i historia, 2006, sid. 2, http://www.distans. 
  hkr.se /rikskonf/Grupp%206/Nygren.pdf 
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Det som framgår i Nygrens studie är att forskare internationellt har upptäckt att det finns flera 

olika kategorier av undervisningsstrategier. Även om varje forskare finner olika många 

kategorier finns den berättande läraren eller berättandet som undervisningsstrategi med i de 

studier som Nygren redovisar. Detta gäller även vad Nygren själv finner i sin studie när det 

gäller undervisningsstrategier i Sverige. Utifrån Nygrens studie kan en slutledning dras, dvs. 

att det historiska berättandet är en huvudstrategi inom historieundervisningen.  

1.4.2 Berätta magistern, berätta!       

Två forskare som studerat berättande som undervisningsstrategi i Sverige är Christer 

Karlegärd och Hans Toftenow. Utgångspunkten för deras studie var att de ansåg att berättande 

används för lite i undervisningen och därför ville de studera den historiska berättelsens 

möjligheter och begränsningar. Sättet författarna skulle utföra denna studie på var att de 

skulle låta ett antal intresserade lärare producera berättelser utifrån på förhand bestämda 

ramar. Dessa skulle de sedan redovisa för sina elever som en naturlig del av undervisningen.   

 Syftet med studien var att ta reda på vilka resultat en lärare kan nå med en kort 

genomarbetad muntlig berättelse, dvs. studien behandlar berättande som en läraraktivitet.31  

  Detta projekt vill 
  1. Undersöka möjligheter och svårigheter att skapa sådana berättelser 
  2. Utröna bra sätt att presentera den färdigställda berättelsen.32

Den grundläggande teoretiska förutsättningen/utgångspunkten för studien var det nya 

berättandet, dvs. att berättande är något grundläggande för människans förståelse av den värld 

hon lever i.33   

 När det gäller Karlegärds och Toftenow studie finns det några bitar som jag finner extra 

användbara. Dessa är:  

 De problemområden författarna finner; 

 Den påverkan som en historiesyn har på skapandet av berättelser; 

 Vad några lärare kom fram till i projektet. 

Problemområden 

Karlegärd finner sju stycken problemområden som berättaren måste se upp med. Dessa är: 

1. Att följa tråden: I en berättelse är det lätt att tappa tråden. Ofta tappar berättaren tråden när 

han/hon börjar att lägga till saker som inte var med i berättelsen från början. Blir det för 

                                                           
31 Karlegärd, C. & Toftenow, H. (red.), Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, 1996, sid. 7 
32 Ibid. 
33 Ibid., sid. 11 
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många sådana tillägg blir strukturen suddig och åhöraren riskerar att tappa bort sig. Bästa   

sättet att skydda sig mot detta är att ha ett klart definierat syfte.34 

2. Att sluta: När man skall avsluta en berättelse finns det två sätt att göra detta på. Det första 

sättet är att man avslutar berättelsen och sedan är det upp till publiken att på egen hand 

analysera och tolka berättelsen. Risken med ett sådant slut är att det blir en tomhet, pga. att 

många förväntar sig mer av berättelsen. Det andra sättet är att man efter berättelsen börjar att 

diskutera den. Detta sätt kan man använda om man känner att inte hela berättelsen gick hem 

eller som en inledning till något som skall diskuteras på ett djupare plan.35 

3. "Vad stort sker, sker för snabbt - eller för tyst": Det problem som Karlegärd belyser här är 

verkliga händelser många gånger sker alldeles för snabbt. Om man då försöker berättar dem i 

det tempo som de skedde finns det en stor risk att åhörarna inte hänger med. Därför måste 

man som berättare lära sig att fylla upp och brodera ut berättelsen så att tempot sjunker.36 

4. Moraltanten: Detta problemområde handlar om att berättaren måste värja sig från att direkt 

försöka att påverka åhörarens moral eller värderingar. Försöker han/hon med det går det som 

oftast fel: "En gammal erfarenhet är att pekpinnar ofta förfelar sin verkan."37 Men indirekt kan 

man försöka att påverka, tex. genom att göra verkligheten extremt verklig.38 

5. Vardagens berättelser: Här frågar sig Karlegärd om man skall undvika berättandet när man 

skall studera "vanliga människor" pga. att dessa människors liv kan kännas obetydliga i 

jämförelse mot andra händelser. Men han framhåller att även vanliga människors liv kan 

göras intressanta.39  

6. Att knyta samman olika platser: Problemet här kan kopplas till det första problemet, dvs. att 

följa tråden. Finns det flera platser som har relevans för berättelsen och man börjar hoppa 

mellan för många olika platser och personer kan det bli rörigt och åhörarna riskerar att tappa 

tråden.40   

7. Vem ska spela huvudrollen?: Detta problem kan också sägas vara kopplat till det första 

problemområdet. Anledningen till detta är att om man väljer för många personer och gör 

djupare personbeskrivningar kan det vara svårt att hålla isär biroller och huvudrollen, vilket i 

förlängningen leder till att eleverna tappar tråden.41  

                                                           
34 Karlegärd, C. & Toftenow, H. (red.), Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, 1996, sid. 38f 
35 Ibid. sid. 41 
36 Ibid. sid. 42 
37 Ibid. sid.43 
38 Ibid. 
39 Ibid., sid. 44 
40 Ibid. 45 
41 Ibid. sid. 45f 

12 



 

Lärarens historiesyn  

Karlegärd anser att det är viktigt för en berättare att ha en historiesyn. Har man en klart 

utvecklad historiesyn är det lättare att göra bra berättelser, pga. att bra berättelser bygger på 

att de hänger ihop, att det finns en "coherence" i berättelsen, och en utvecklad historiesyn gör 

att man ser de historiska sammanhangen lättare.42   

 Att ha en historiesyn innebär följande: 
Den har en historiesyn som har en uppfattning  
 om den historiska utvecklingens grundläggande krafter (varför det egentligen "blir 

 som det blir"), 
 om historiens subjekt och objekt ("vilka är den historiska scenens huvudaktörer resp 

 statister?") 
 samt om hur man förklarar historiskt ("hur knyta samman två händelser med 

 varandra?").43 

Resultat från studien: Vad kom några lärarna fram till? 

De resultat som redovisas här är endast redovisade i korthet samt att det är de större resultaten 

som redovisas. Här redovisas tex. inte hur många lärare som kom fram till samma sak osv. 

Vidare bör tilläggas att de lärare som deltog i projektet var alla, både före och efter, positiva 

till berättandet som strategi i undervisningen. Resultaten kan delas upp under de följande 

kategorierna fördelar och risker. Anledningen att några nackdelar inte redovisas är att lärarna 

är mycket positiva till berättandet samt att det som redovisas och som skulle kunna 

klassificeras som nackdelar bättre passar in under kategorin risker.   

 Fördelar: När det gäller de fördelar som lärarna ser med berättandet är det först och främst 

att berättandet skapar ett intresse för historia genom att historien blir mer levande när den 

framställs i berättelseform. Vidare finner lärarna också att berättelser är lättare att komma 

ihåg över tid än andra metoder, tex. läxläsning. En annan fördel är att det finns en tendens att 

elever med koncentrationssvårigheter har lättare att sitta stilla när de konfronteras av 

berättande.44

 Risker: De risker som lärarna finner i studien är att eleverna lätt kommer in i en mycket 

stark påverkanssituation. Detta pga. att berättelser har hög status och eleverna inte alltid är 

kritiska till det som de hör, dvs. det finns en tendens att elever tror på allt de hör. Andra risker 

med berättandet är att det kräver mycket tid när man skall göra och lära in berättelserna. Som 

lärare har man inte hur mycket tid som helst och det gör att berättelserna riskerar att bli 

halvfärdiga, ostrukturerade, etc. Den korta tiden riskerar att leda in berättaren i den största 

risken med berättandet, dvs. att man tappar tråden. Detta händer lätt om man är ostrukturerad, 

                                                           
42 Karlegärd, C. & Toftenow, H. (red.), Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, 1996, sid. 35 
43 Ibid. 
44 Ibid. Passim 
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använder för många detaljer, för invecklade personbeskrivningar, etc.45      

1.4.3 Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere 
I kapitlet Fortelling, simulering og rollespill finns några intressanta aspekter att beakta. Lund 

är en av de didaktiker som framhåller berättandets möjligheter i undervisningen. I detta 

kapitel redogör Lund bl.a. för hur man skapar sina egna berättelser. Grunden för detta är, först 

och främst, att man utgår från berättandets kärna. Lund kallar denna kärna för atomic 

narrative. Begreppet innebär att en berättelse består av en början, en mitt och ett slut som 

sammanfogas av en intrig/handling. Till denna kärna fogas sedan ett narrativt grundschema 

som bestämmer hur berättelsen skall byggas upp. Detta grundschema består av sju villkor som 

krävs för att det skall bli en berättelse.46 Dessa är: 
1. Fortellingen har en fremadskridende (diakron) handlingsgang. 
2. Fortellingen utspiller seg i et geografiskt rom. 
3. Fortellingen har et fåtallig og tydelig persongalleri. 
4. Fortellingens <<motor>> er et problem (intrige/plot). 
5. Fortellingen formidler vesentlig historisk kunnskap. 
6. Fortellingen skaper <<gjenkjenning>> hos eleven. 
7. Fortellingen er historisk troverdig.47   

1.4.4 Att träna emotionell intelligens med narrativa metoder 
I denna studie utgår Campart från ett arbetssätt, det narrativa samtalet, som många pedagoger 

och kliniker anser fungera när det gäller att förstärka människors känslor och tankar. Dock 

finns det mycket lite forskat om detta område och Camparts avsikt med sin studie har varit att 

teoretisera en metod som oftast har grundats på en intuitiv känsla. För Campart menar: ”Om 

vi använder vissa pedagogiska strategier, men inte kan ge en grund för det vi gör och därmed 

inte kan visa andra eller undervisa andra i det vi gör, då kan vi inte heller kalla ett arbetssätt 

”en metod”.”48  

 Det jag finner av relevans för min uppsats i denna studie är Camparts genomgång av 

scheman inom den kognitiva psykologin och då speciellt de s.k. narrativa scheman eller 

berättelsescheman.    

 Enligt den kognitiva psykologin49 arbetar vår hjärna utifrån vissa strukturer som kallas för 

scheman. Dessa scheman finns i många olika varianter och fungerar på det sättet att vår hjärna 

                                                           
45 Karlegärd, C. & Toftenow, H. (red.), Rapport om utbildning Nr. 7 - Berätta magistern, berätta!, 1996, Passim 
46 Lund, E., Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere, 2006, sid. 153ff  
47 Ibid. sid. 156 
48 Campart, M., Att träna emotionell intelligens med narrativa metoder, 2007, sid. 20   
49 Kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information. Studiet in- 
begriper tre huvudkategorier av kognitiva processer: hur informationen inhämtas, hur den bearbetas och hur den 
används eller utnyttjas. Syn och hörsel är allmänt de viktigaste informationskanalerna, även om viktiga 
sinnesintryck också når oss via känseln, smaken och lukten. Källa: www.ne.se  (23/12-2007) 
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tar in fakta, bearbetar, kodar och minns dem genom former (mönster). Vår hjärna samlar alltså 

inte in fakta osammanhängande.50  

Ett av dessa scheman är alltså det narrativa schemat och om det skriver Campart: 
I korthet är berättelseschemat en mental spegling av de regelbundenheter som personen 
upptäcker - eller konstruerar -  när han/hon skapar en berättelse.51  

Vidare förklarar hon att, enligt två psykologer Robinson och Hawpe, är ett berättelseschema 

uppbyggt enligt följande:         
...ett prototypiskt berättelseschema [...] identifierar en huvudperson och en svårighet, 
hur huvudpersonen försöker lösa svårigheten, resultaten av sådana försök (men inte 
alltid) och huvudpersonens reaktion på situationen. 52

En annan forskare som hon hänvisar till är Mandler och den forskning han gjort om 

berättelsescheman. Mandler anser att:  

...det narrativa schemat är ett av människans grundläggande sätt att organisera och förstå 
världen. Registrering av förhållandet genom narrativa scheman härrör från dess förmåga 
att konfigurera en sekvens av händelser till en enhetlig händelsekedja. Narrativ ordning 
gör enstaka händelser begripliga genom identifiering av en helhet. Den skiljer sig från 
krönikor som bara gör upp en lista över händelser enligt deras placering på en tidslinje. 
Det organiserande temat som identifierar enstaka händelsers betydelse och roll kallas 
den berättande framställningens “intrig“. Utan intrigen skulle varje händelse framstå 
som osammanhängande och isolerad och dess betydelse skulle begränsas till en 
kategorisk identifiering och spatial - temporal placering.53   

Campart skriver om den hypotes som Mandler jobbade utifrån när han gjorde sina studier 

under 1980-talet: 
Hypotesen [...] är att barn och vuxna, eftersom de har internaliserat en viss sekventiell 
kausalitetsstruktur som styr intrigen i en berättelse enligt specifika mönster, bygger upp 
ett schema som inte bara hjälper minnet utan också leder till kodningsprocesser.54

Det rön som Mandlers studier resulterade i var följande 

a) Berättelser som har en vedertagen form och berättelser som har alla de föreskrivna 
beståndsdelarna i sin rätta ordningsföljd, dvs. en huvudperson, en tydlig identifierbar 
intrig osv., minns man bättre än de berättelser där några beståndsdelar saknas eller 
pressenteras i fel ordning.  
b) Om händelser pressenteras på ett slumpmässigt sätt, utan någon berättelselinje, minns 
man de kanske inte alls. Det är mer sannolikt att man kommer ihåg det centrala 
materialet ur berättelsers beståndsdelar än ur omsorgsfullt utarbetade perifera element. 
c) När historier berättas och grundläggande beståndsdelar utelämnas, lägger de flesta 
subjekt till nytt material när de minns det och bevarar den fabulerade strukturen. När 
subjekten, både barn och vuxna, får höra en del av berättelsen och ombeds att utveckla 
resten, följer de flesta av dem berättelseschemats begränsningar. 
d) Vuxna och barn uppvisar kvantitativa skillnader ifråga om mängd de minns. Barn 
minns mindre än vuxna, även om de tenderar att minnas samma slags saker. 55   

                                                           
50 Campart, M., Att träna emotionell intelligens med narrativa metoder, 2007, sid. 127 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid., sid. 127f 
54 Ibid., sid. 128 
55 Ibid.  
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Avslutningsvis i kapitlet om berättelsescheman skriver Campart att Mandlers forskning 

bekräftats av tvärkulturell forskning:    
Dessa data bekräftas av tvärkulturell forskning och antyder att vissa typer av 
berättelsescheman är kulturellt universella. En hypotes som också stöds av att man 
funnit berättelser med liknande strukturer från alla delar av världen. Detta betyder inte 
att det inte finns några skillnader i berättelseinnehållet, men det visar att den form i 
vilken en historia berättas är lika viktig som det faktiskt innehållet för att fastställa 
minnen av och omdömen om berättelsen. Mandlers studie underbygger grundantagandet 
att det är större sannolikhet att minnas det som är strukturerat i narrativ form, medan det 
finns en tendens att glömma det som inte är det.56  

1.5 En teoretisk reflektion 
Enligt Karlegärd och Toftenow definition har en historisk berättelse tre kännetecken. Dessa är 

att en historisk berättelse har en strikt kronologi, att den är sann samt att den är meningsfull. 

 De två kännetecknen den, strikta kronologin och att berättelsen är meningsfull kan 

jämföras med det som Lund kallar för berättelsens kärna eller atomic narrative. Enligt Lund 

består en berättelse av en början, ett mitt och ett slut som sammanfogas av en intrig/handling. 

Den första jämförelsen till kronologin är lätt att göra men när Karlegärd pratar om mening 

och Lund om en sammanfogande handling eller intrig känns jämförelsen inte riktigt lika klar. 

Men Karlegärd menar att mening uppstår, bl.a. genom att en berättelse är “coherent”, dvs. att 

det finns ett sammanhang. Detta sammanhang skapas genom att det finns en intrig som leder 

berättelsen framåt genom att den väver ihop berättelsen till en helhet (jfr. också Campart). 

Alltså utgår Lund och Karlegärd delvis från samma sak när de framhåller vad som 

kännetecknar en historisk berättelse. 

 De positiva resultat som några av lärarna i Karlegärds och Toftenows studie redovisar är 

att eleverna minns saker bättre om de fått det berättat för sig. Berättelserna skapar ett intresse 

hos eleverna samt att elever med koncentrationssvårigheter har lättare att sitta still och lyssna 

när de får höra en berättelse (detta kan jämföras med det jag skriver i bakgrunden om mig 

själv). Resultatet att elever minns berättelser bättre än annan typ av undervisning får stöd i 

den forskning som gjorts av Mandler och som redovisas av Campart. Anledningen till detta är 

att när fakta placeras in i en berättelse uppstår det ett mönster (narrativt schema) som gör att 

man kan se en helhet och utifrån denna helhet blir enskilda händelser begripliga. Detta 

mönster följer en tidslinje och det som sammanfogar de olika delarna i mönstret är 

berättelsens intrig. "Utan intrigen skulle varje händelse framstå som osammanhängande och 

isolerad och dess betydelse skulle begränsas till en kategorisk identifiering och spatial - 

                                                           
56 Campart, M., Att träna emotionell intelligens med narrativa metoder, 2007, sid. 128 
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temporal placering."57 De narrativa schemana kan alltså sägas vara uppbyggda enligt Lunds 

atomic narrative eller om man vänder på det, bygger Lunds begrepp på den kognitiva 

psykologins tankar om berättelsescheman. Detta får en positiv följd för användandet av 

Karlegärds definition, av begreppet berättelse, dvs. validiteten hos definitionen ökar på grund 

av att de narrativa schemana kan kopplas till definitionen via atomic narrative. 

 Lund säger att: "Mye tyder på at vi er programmert til å lytte til fortellingen... Kanskje er 

den et artsbestemt instinkt hos mennesket.”58 Detta är något som Rüsen också hävdar och som 

enligt Campart bekräftas av att: "tvärkulturell forskning [...] antyder att vissa typer av 

berättelsescheman är kulturellt universella. En hypotes som också stöds av att man funnit 

berättelser med liknande strukturer från alla delar av världen."59     

1.6 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att göra en studie om berättandet som undervisningsstrategi i 

historia. Med utgångspunkt i det perspektiv som Shulman kallar för wisdom of practice och 

den tidigare forskningen skall jag intervjua tre lärare som är experter på berättande. Detta för 

att få en inblick i hur lärarna ser på det muntliga historiska berättandet och dess berättelsers 

roll i historieundervisningen. Finns det en samsyn lärarna mellan och i vilken mån kan man se 

de egenskaper/kvalitéer som beskrivs i litteraturen i lärarnas svar. 

 Utifrån ovanstående syfte blir mina frågeställningar följande: 

 Vad är, enligt de tre lärarna, en bra berättelse? 

 Varför skall man använda sig av berättande i undervisningen, enligt de tre lärarna? 

 När passar berättandet in i undervisningen och när gör det inte det, enligt de tre lärarna?     

 Hur bygger man, enligt de tre lärarna, upp en bra berättelse? 

 Vilka är fallgroparna när man skapar och berättar en berättelse, enligt de tre lärarna? 

1.7 Metod 

1.7.1 Metod för insamling av data 
Denna uppsats är starkt kvalitativ och bygger på lärarintervjuer. Anledningen till att den är 

kvalitativ är att intervjuerna som använda kan placeras under den typen av intervjuer som Jan 

Trost kallar för kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär att man utför intervjuer 

som har i syfte att ta reda på hur människor upplever sin värld, dvs. hur vi resonerar och 

                                                           
57  Campart, M., Att träna emotionell intelligens med narrativa metoder, 2007, sid. 127f 
58  Lund, E., Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere, 2006, sid. 154 
59  Campart, M., Att träna emotionell intelligens med narrativa metoder, 2007, sid. 128 
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reagerar, vilka olika handlingsmönster vi använder oss av, etc.60

1.7.2 Intervjuguiden  
Enligt Trost skall den idealiska intervjuguiden för en kvalitativ studie endast vara en kort lista 

över frågeområden. Utifrån denna lista skall man sedan ställa ostrukturerade öppna frågor och 

intervjun skall bedrivas som en diskussion eller ett samtal runt dessa områden. Ordning och 

innehåll i intervjuguiden bestäms av det syfte som studien bygger på.61

 Min intervjuguide (se bilaga) bygger också på frågeområden, som utkristalliserats ur mitt 

syfte, men under varje frågeområde finns det förutbestämda frågor. Den tyngsta anledningen 

till detta är att de tio veckor som skall användas för att skriva en C-uppsats inte ger utrymme 

till det för- och efterarbete som krävs för att utföra intervjuer med en helt ospecificerad 

intervjuguide.  

 Den intervjuguide jag utformat skulle kunna kallas för semistrukturell, då den bygger på 

fyra övergripande frågeområden med specificerade frågor under varje. De flesta av de 

specifika frågorna ligger dock närmre en öppen karaktär än en sluten vilket gör att mängden 

av följdfrågor kan variera mellan intervjusituationerna.   

1.7.3 Urvalet och Undersökningsgruppen 
Denna studies grundläggande perspektiv är wisdom of practice, dvs. att man studerar 

experters erfarenheter för att uppnå sitt syfte, i mitt fall lärare som är experter på att berätta. 

Redan här uppkommer ett problem. Hur gör man urvalet av de som skall intervjuas, vilka kan 

kallas för expertberättare? Lösningen på detta problem är att sätta upp kriterier för vilka som 

kan kallas för experter. I denna studie, pga. den begränsade tidsrymd som innefattar en C-

uppsats, var det från början tänkt att två kriterier skulle gälla för urvalet av expertberättare. 

Det första och kanske självklaraste kriteriet var att alla lärarna skulle undervisa i historia och 

det andra kriteriet var att de vunnit något pris för sitt berättande. Men under resans gång 

visade det sig att endast en lärare passade in under dessa två kriterier. Här var det andra 

kriteriet som var svårt att uppfylla, pga. att jag endast fann en lärare som vunnit ett pris för sitt 

berättande. Den lärare jag fann utifrån dessa kriterier var Lennart Olsson på 

Alströmergymnasiet i Alingsås och priset han vann var Alla tiders historielärare som delas ut 

av Bonniers förlag. Efter att jag fann Lennart ändrade jag på det andra kriteriet till att läraren, 

enligt rykte, skall vara en duktig berättare. Den lärare som passade dessa kriterier var Torsten 

                                                           

60  Trost, J., Kvalitativa intervjuer, 2005, sid. 14 & 22 
61  Ibid. sid. 50 
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Rönnerstrand doktor och docent i litteraturvetenskap på Karlstads universitet. Han är förvisso 

knuten till litteraturvetenskapen men han undervisar där främst i litteraturhistoria. 

Anledningen till att jag fick tag på Torsten var, att jag känner många som läser och har läst 

svenska och alla rekommenderade Torsten som en mycket duktig berättare. Den tredje och 

sista läraren följde samma kriterium som Torsten, dvs. undervisar i historia samt, enligt rykte, 

vara duktig på att berätta. Genom att jag tog kontakt med Hans Toftenow hänvisade han mig 

vidare till Malmö högskola och Per Eliasson som i sin tur hänvisade mig till Joel Rudnert på 

samma högskola. Joel arbetar där som högskoleadjunkt inom lärarutbildningen.  

 Trost menar att forskningsmässiga intervjuer bygger på att intervjupersonerna är 

konfidentiella och att deras anonymitet skall skyddas av etiska skäl.62 I denna studie 

publiceras dock lärarna vid sina riktiga namn av den enkla anledningen att alla gett sitt fulla 

medgivande till att bli publicerade med sina namn. Vidare blir resultatet mer personligt om 

deras riktiga namn är med. 

1.7.4 Intervjuerna och verktygen 
När det gäller intervjuerna utfördes två över telefon och den tredje intervjun utfördes som en 

vanlig intervju (ansikte mot ansikte), och alla tre spelades in. De kompletterande intervjuerna 

utfördes båda över telefon, anteckningar fördes vid båda samtalen. (för intervjuernas 

tidpunkter se källförteckningen). 

 När det gäller telefonintervjuer framhåller Trost att de inte lämpar sig för in- eller 

djupgående frågor och svar.63 Enligt min mening var skillnaden mellan de olika intervjusätten 

inte stora alls. Troligtvis beror det på att jag endast utförde tre intervjuer, dvs. för få för att se 

större skillnader,  och att de alla gick bra. Dock finner jag att telefonintervjuerna har två 

viktiga fördelar mot de vanliga intervjuerna. Den första fördelen är en uppenbar sådan, dvs. 

att den spar tid och resurser, vilket är bra när man gör en begränsad studie och de resurser 

man har till sitt förfogande är det man har över av studiemedlet när alla räkningar är betalda. 

Den andra fördelen är den att både intervjupersonen och intervjuaren kan välja varsin plats 

där de kan känna sig trygga och säkra. Vid en vanliga intervju är det, enligt Trost, brukligt att 

intervjupersonen väljer plats för intervjun vilket kanske kan få en osäker intervjuare att känna 

sig otrygg.64     

 När det gäller att spela in intervjuer framhåller Trost flera fördelarna. De jag anser viktigast 

                                                           

62  Trost, J., Kvalitativa intervjuer, 2005, sid. 40  
63  Ibid., sid. 22  
64  Ibid. sid. 44f 
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är att man kan lyssna på sina intervjuer gång på gång för att få med alla detaljer när man 

transkriberar dem; att man kan koncentrera sig på att ställa frågor och göra vettiga följdfrågor 

av svaren och för min del kanske den viktigaste, att man slipper att tyda dåliga anteckningar 

efteråt. Flera nackdelar, som Trost nämner, är idag förlegade genom att man spelar in ljudfiler 

på datorn, på mp3-spelaren, el. dyl. Dessa nackdelar är tex. att det tar lång tid att spola fram 

och tillbaka, band som behöver bytas. mm. Dock kvarstår den viktigaste nackdelen, nämligen 

att det tar lång tid att transkribera intervjuerna vilket kräver mycket tid av den som gör det. 

Trost nämner också att inspelningsutrustning kan vara störande men normalt glömmer 

intervjupersonen bort den när intervjun kommit igång.65 Jag anser att fördelarna är 

övervägande när det gäller att spela in intervjuerna.  

 När det gäller att spela in intervjuerna är det viktigt att man har intervjupersonernas 

godkännande. Man får inte spela in en intervju mot en persons vilja eller utan att frågat denne 

först.66 Alla tre lärarna i denna studie gav sitt fulla medgivande till att bli inspelade.   

 Intervjuerna med Joel och Lennart utfördes på telefon och jag spelade in intervjuerna med 

en inspelningsmodul som kopplades till telefonen och min dator. Denna fungerade alldeles 

utmärkt. Jag kan tänka mig att denna inspelningsform är bland de minst störande efter som 

intervjupersonen inte ser apparaterna. Varken Joel eller Lennart verkade störas av att bli 

inspelade. 

 Intervjun jag gjorde med Torsten utfördes på hans kontor på universitetet och den spelades 

in med en mikrofon och en mp3-spelare. Under denna intervju, i likhet med de andra, verkade 

inte heller inspelningen störa intervjun. 

 Anledningen till att jag inte spelade in de kompletterande intervjuerna jag gjorde med Joel 

och Torsten var den att transkribering av inspelningarna skulle ta för lång tid. Jag nöjde mig 

endast med stödanteckningar. Sedan förde jag in informationen direkt i resultatet. 

 Det material som denna studie bygger på, dvs. inspelningarna och dess transkriptioner samt 

anteckningarna av de kompletterande intervjuerna, finns i författarens förvar. 

1.7.5 Analysmetod 
Trost framhåller att det vid kvalitativa studier inte finns några på förhand bestämda tekniker 

för att analysera data, utan intervjuaren fantasin och kreativiteten spelar en stor roll.67 Detta 

gör att man har ganska fria händer när det gäller vilken typ av metod man använder för att 
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analysera sitt material.  

 Jag väljer att använda mig av två typer av analysmetoder. Den första väljer jag att kalla för 

en tolkande delanalys samt den andra för en komparativ analys. Den förra har fått sitt namn 

genom att jag använder den för att dela upp materialet, från de enskilda intervjuerna, i 

beståndsdelar (analys) och lyfter ut de delar som går att koppla till litteraturen (en viss mån av 

tolkning). Den senare har fått sitt namn genom att jag använder den för att jämföra 

intervjuerna med varandra.68

 Den främsta anledningen till att jag använder mig av dessa två metoder är den att de syftar 

till att lyfta fram olika saker ur materialet. I den tolkande delanalysen jämförs litteraturen med 

intervjupersonerna. Detta främst för att koppla litteraturens begrepp till intervjuerna. När detta 

görs framträder likheter som främst är av intresse för diskussion och slutsatser men också för 

den komparativa analysen. I den komparativa analysen använder man sig främst av 

intervjumaterialet men också delanalyserna för att jämföra intervjupersonerna. Det som 

framkommer här är främst de likheter, men också skillnader, som finns mellan 

intervjupersonerna och som är av intresse för diskussion och slutsatser.  

1.7.6 Arbetsgruppen 
Inför denna uppsats delades vi studenter in i arbetsgrupper. Uppdelningen gjordes utifrån den 

typ av studier vi skulle genomföra. Anledningen till att vi blev uppdelade i dessa grupper var, 

att vi skulle använda oss av varandra, inom gruppen, för att få stöd i uppsatsarbetet samt att vi 

skulle få känna på den nytta man kan ha av varandra även i individuella projekt.  Min grupp 

bestod av fem studenter, inklusive mig själv, men endast två har jag haft kontakt med under 

resans gång. En av dem har betytt extra mycket för mitt arbete och jag uppskattar otroligt 

mycket att jag har haft honom som “bollplank” under denna resa.  

1.8 Avgränsningar 
Undersökningsgruppen består av lärare som är experter på att berätta. Tiden man har till sitt 

förfogande i en C-uppsats är mycket begränsad och därför är det endast tre lärare som 

kommer att intervjuas. Detta av den anledningen att kvalitativa intervjuer kräver mycket för- 

och efterarbete.     
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2. Intervjuresultat  
2.1 Lärare A: Joel Rudnert 

2.1.1 Bakgrund 
Joel har jobbat som lärare i femton år. Under denna tid har han främst jobbat med 

högstadieelever. Sedan ett antal år tillbaka jobbar Joel inom lärarutbildningen på Malmös 

högskola där han studerar berättande och historiemedvetande hos barn.  

 Berättandet är något som följt Joel genom skolåren upp i yrkeslivet. I högstadiet hade han 

en historielärare som var duktig på att berätta och när Joel började på lärarutbildningen kom 

han i kontakt med Krister Karlegärd och projektet Berätta magistern, berätta! Under sin tid 

som högstadielärare använde Joel berättandet i sin undervisning och blev, enligt honom själv, 

ganska duktig på det.  

2.1.2 Den historiska berättelsen:   

På frågan om Joels relation till berättandet som verktyg i undervisningen, berättar han 

följande:  
Det finns olika typer av undervisning [...], vissa koncentrerar sig på uppgifter som eleverna skall 
göra. Jag har tyvärr den sjukdomen att jag tycker om att prata själv och då har jag utvecklat det på 
ett sådant sätt att jag gör det ganska bra, tycker jag själv, så att eleverna blir intresserade. 

 
Joel berättar också hur han ser på berättandets plats i historiska sammanhang:  

Berättandet är grundläggande i historia. efter som man hela tiden rör sig i tidsperspektiv i förändring 
så blir nästan allting man pratar om en berättelse. 

Förberedd enmansteater 

Vidare berättar Joel om hur han ser på berättande, vad det är för något:  

Själva berättandet [...] kan vara allting från att det är någonting man gör rätt spontant, på en fråga, 
eller någonting man faktiskt förbereder, som nästan blir [...] en form av enmansteater. Det kan vara 
hela spektrat.  

Joel berättar också att:  
Motståndet mot att läraren berättar är ju inte speciellt stort [...]. Däremot om jag har gjort några 
instuderingsfrågor [...] kan man ju se hur de vissnar ihop i bänkarna för det är tråkigt. Sedan kan det 
ju mycket väl bero på att de tycker det är skönt att slippa göra någonting [...] men det tror jag inte 
riktigt på för att man märker om [...] man har åhörarna med sig eller inte.   

På frågan vad en berättelse är och hur Joel skulle definiera en berättelse svarar han:  
Om det verkligen skall vara en berättelse skall den röra sig.  

Vidare finns det, enligt Joel, vissa regler som skall uppfyllas för att det skall vara en 

berättelse. Dessa är:  
Början och slut; [...]att en person förändras på något sätt i berättelsens gång; det skall finnas en form 
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av peripeti 69; det skall finnas en mening i berättelsen ett syfte med att berätta den [...], dvs. någon 
anledning till att man berättar den, mer än att det skall vara underhållande. 

Sannolik däremot inte sann 

Han kommer också in på vad som utmärker en historisk berättelse:  
Skall det vara en historisk berättelse skall den dessutom vara sannolik däremot inte sann, det kan den 
inte vara. Samt att den på något sätt bygger på faktiska händelser, förändringar, skeenden och 
människor.  

Joel kommer också in på en risk med berättandet. Den kan uppstå om eleverna utgår från att 

berättelserna är sanna och läraren inte informerar om annat:  
Ja, om berättelsen är moraliskt tvivelaktig eller någonting sådant så skulle man väll kunna säga att 
det är en jättestor risk med det. Men att [...] ha fel på ett årtal, alltså triviala saker kan det ju inte 
spela någon roll.     

Valen 

På frågan vad som utmärker en bra historisk berättelse, svarade Joel:  
Berättelsens struktur är naturligtvis viktig [...]. Det är ju det där att det skall finnas en röd tråd, den 
skall följa... Har du sett valen? (Bild.1) När man ritar en val i profil börjar man med en stjärt ganska 
högt upp sedan går det ner och sedan går det långsamt uppåt och sedan är det, högst upp, ett hål där 
det sprutar vatten och sedan går det ner igen långsamt och det är ju ett dramaturgiskt koncept som är 
liksom Hollywood stilen. Man börjar, det skall vara lite spännande i början och sedan kan det sjunka 
ner och sedan fördjupar man sig i karaktärerna lite grann och sedan stiger det långsamt tills man då 
kommer till själva explosionen där uppe när allting löses. Det är den ideala konstruktionen. 

 Vidare berättar han att en annan viktig ingrediens i en bra berättelse är:  
Tydliga personer som tänker och känner och som det går att leva sig in i.    

Bild.1 

 
Den dramaturgiska valen70  

2.1.3 Den historiska berättelsen i historieundervisning: 
När det gäller frågan om hur ofta Joel använder sig av berättandet i undervisningen på 

                                                           

69  Peripeti: Term införd av Aristoteles: den avgörande vändpunkten i ett antikt eller klassicistiskt drama. Källa: 
 www.ne.se (19/12-2007) 
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högskolan, svarar han följande:  
Det är nästan inget berättande här. Det är i den mån då jag skall träna studenterna [...] i sitt  
berättande [...] Som jag berättar för dem.   

När det sedan gäller hur ofta Joel använde berättandet i sin undervisning på högstadiet, 

berättar han vidare: 
Då kan man ju säga som så att om man har två och en halv timma SO i veckan och så delar man det 
på fyra så har du då ungefär kanske tio veckor historia åtta till tio veckor historia om året åtta veckor 
med två och en halv timma i veckan. Och då kan man väll säga att...  Ja vad skall man säga då en 
fyra, tre fyra berättelser sådana konstruerade mer eller mindre, alltså vissa mycket konstruerade och 
andra lite mindre. Det beror på liksom. Jag har en som jag gjort några gånger som i princip berättar 
hela Napoleons liv, från början till slut, som tar jättelång tid. Där jag visar bilder och sådana saker 
också, den har jag egentligen inget högre syfte med än att för en gångs skull går vi in på en enda 
person och tittar på den personen liksom, utifrån honom själv. Sedan har jag andra där man lägger 
fram att man berättar som att man vore en person som var med och stormade Bastiljen har jag 
någonting. Och slav på en båt över oceanerna.    

På frågan om hur Joel använder sig av berättandet i undervisningen, svarar han:  
Som en inledning för att väcka nyfikenhet och tankar men det kan vara på andra ställen också det 
finns ju gränser, det finns ju övningar som är på gränsen till berättelser. Jag har någon där jag kör 
medeltida byalag där jag är ordförande, där jag plockar in eleverna i berättandet genom att tilldela 
dem olika roller. Jag aktiverar inte dem speciellt mycket de får i stort sett bara svara ja och nej för 
annars tappar jag kontrollen på berättelsen. Men då berättar man liksom om ett byalagsmöte i 
medeltiden hur det kunde vara.  

Tre berättarstilar 

Joel kommer också in på att:  
Det finns ju många olika former av berättande. Du kan ju vara den ovanifrån berättaren som bara 
registrerar vad som händer. Sedan kan du ju va den allvetande som kan hoppa in i huvudet på vilken 
som helst och berätta. Eller så kan man vara subjektet som berättar och [...] ju närmre individen du 
kommer ju mer engagerade tycker jag att det blir [...], ju bättre är det tycker jag. Nackdelen med att 
vara inne i huvudet på någon det är ju att man kan inte få med så många perspektiv. Om du kör den 
allvetande berättaren så kanske du kan få med båda sidor av skyttegravarna [...] eller både mördaren 
och den mördade kungen.  

Skapar känslor 

Var ligger styrkan hos berättandet i undervisningen, Joel svarar:  
Inlevelseförmågan [...]. När man tittar på hur man motiverar elever att komma in i historiskt tänkande 
så verkar känslor vara det kanske bästa sättet. Att man tycker någonting, alltså det är inte bara så att 
man det blev revolution och de stormade Bastiljen utan här kan vi känna också vi kan känna med 
soldaterna uppe på murarna, vi kan känna med parisarna som stormar och hur dom tänker och 
känner. Vi kan resonera om fel och rätt utifrån berättelsen på ett annat sätt än vad vi kan göra utifrån 
en, en lärobokstext. Håller du med eller håller du inte med och hur känner du och hur skulle du ha 
känt om du var där. Var det rimliga argument de hade? Efter som dom var så arga så var det kanske 
det.  
 Det är ett plan som är roligt att röra sig på ibland. Än [...] om man jämför att man ritar upp 
revolutionen med cirklar och pilar. Ja det blir något större än... jordbrukskris 1788 och så var det 
ingen mat och folket svälter och så blir de arga och då gör de revolution någonting, kungen var svag, 
och så försöker man logiskt strukturera upp det, men det kan man också göra men det har inte samma 
styrka som om man utgår ifrån en persons, den personens egna motiv. 

De minns det 

Han berättar också om andra styrkor med berättandet:  

24 



 

Sedan är det ju den där klassiska att de minns det. Det var ju någon som gjorde något test [...] i den 
boken71 där med att dom gjorde i en klass vanlig undervisning och i en annan en berättelse. Och 
sedan testade man ett tag efteråt, då visade det sig att omedelbart efter på ett standardprov, ett vanligt 
traditionellt prov, så hade väll dom bättre koll som hade fått det strukturerat för sig. Men om man 
gick in en månad efter så mindes de som hörde på berättelsen. 

Djupt mänskligt behov 

Vidare berättar Joel:  
Sedan är det något djupt mänskligt i oss det här va. Det är något behov vi  har av att höra berättelser, 
alltså sedan man satt runt lägereldarna och berättade för varandra om vad man hade varit med om, 
om dagarna. Man märker det att när man berättar att det tillfredställer ett behov som inte TV:n kan 
göra, möjligtvis teatern men den är ju inte barnen på. Så en duktig berättare det är något starkt alltså. 

Han återkommer, i en annan fråga, till det här med berättarens förmåga:  
Om berättaren kan berätta eller inte kan berätta om han har den förmågan. Det är nästan det 
viktigaste. 

Vilka är då svagheterna med berättandet, när räcker det inte till:  
Det kommer naturligt [...], en berättelse det kommer jag inte på när det inte passar. 

Joel berättar att om man skall ge en statisk beskrivning passar inte berättandet:  
Om man har bestämt sig för att man läser om andra världskriget vill man berätta lite vad det var de 
krigade om och hur såg det ut på kartan och var ligger Tyskland. Det är liksom fakta, då funkar ju 
inte berättelsen riktigt. Berättelser är ju bra för att skildra konflikter och förändring och så. Inte för 
att förklara hur någonting var mer statiskt. 

Aktiva subjekt 

På frågan hur Joel ser på hur lärarens historiesyn påverkar berättandet, svarade han:  
Det är jätteviktigt! Alltså den enklaste skillnaden är då den mellan idealistisk och materialistisk. Det 
blir mycket lättare att göra en berättelse om man har en idealistisk historiesyn. Den materiella 
berättelsen ser ju rätt tråkig ut om den är strikt alltså [...] det drivande i berättelsen blir en missväxt 
eller en inflation eller någonting. Och det blir inget spännande liksom. Sedan kan man ju tänka sig att 
man berättar från människor som reagerar på sådana här förlopp det kanske kan vara spännande. 
Man tänker sig någon tysk familj som går under av inflationen. Men det blir så, jag tycker det blir 
negativt också därför att man vill ju gärna visa människor som kan skapa och som kan förändra sin 
tillvaro. Och då är det ju roligast om de historien förloppen påverkas av aktiva subjekt.  

Vid frågan om berättande och målen i kursplanen berättar Joel:  
Man kan tänka sig att man berättar en historia ur två olika perspektiv. Det vet jag någon som gjort 
någon gammal kursare jag hade som berättade om [...] statskuppen i Chile ur två olika perspektiv [...] 
sedan fick ena halvan av klassen lyssna på den ena berättelsen och den andra halvan av klassen 
lyssna på den andra och sedan fick de diskutera, något sådant var det. Och då kan man ju komma åt 
det källkritiska för att då fick dom samma fakta men olika tolkat. Men då handlar det [...] ju inte om 
de källkritiska frågorna om sanningen eller sådant. Det handlar i sånt fall om de källkritiska frågorna 
kring [...] tendens. Har den här texten någon sorts tendens [...] som gör att man inte kan lita på den 
riktigt. Sådana saker kanske man kan komma åt med berättelser. 
 

Upplevelsebaserat lärande 

Vid en kompletterande intervju diskuterades berättandet och de historiska berättelserna i 
                                                           

71  Boken som Joel refererar till är Berätta magistern, berätta! 
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förhållande till kursplanen. Det första som diskuterades var ett av kursplanens övergripande 

mål, historiemedvetande och berättelser. Enligt Joel är berättelser en förutsättning för ett 

historiemedvetande, pga. att ha ett historiemedvetande handlar om att se förändring över en 

tidsaxel. Detta gör att berättelsernas struktur (början, mitt och slut) naturligt skapar ett 

historiemedvetande. Vilket i sin tur blir en förutsättning för de historiska berättelserna. Man 

kan därför säga att de historiska berättelserna och historiemedvetandet går hand i hand.  

 När det gäller de mål som eleverna skall uppnås i kursplanen återkommer Joel till 

känslornas betydelse  för lärande och då upplevelsebaserat lärande. Denna typ av lärande 

leder till att elevernas känslor stimuleras, vilket i sin tur leder till intresse och motivation för 

ämnet. Han menar att elever inte kan lära sig saker, dvs. kursplans mål kan inte uppnås, om 

inte eleverna är motiverade att lära sig.  

 Det yttersta målet med berättandet, enligt Joel, är att eleverna i förlängningen själva skall 

skapa och berätta berättelser. Utifrån att eleverna gör detta kan de uppnå nästan alla mål i 

kursplanen.  

2.1.4 Att konstruera historiska berättelser: 
På frågan hur Joel går tillväga när han skapar en berättelse, svarade han:  

Den vanligaste är ju koka soppa på en spik, dvs. att man, om jag inte kan mycket om området [...], tar 
det som står i läroboken och sedan slår man upp i nationalencyklopedin och läser det och sedan 
bygger man berättelsen på det. [...] Då går det undan och det måste det nästan göra för man har ju 
oftast inte tid att hålla på för länge som jag gjorde med berättelsen i det här projektet vi hade, där 
lade man ner timmar på en berättelse det kan man inte göra i det praktiska [...]. Sen är det ju det att 
man måste ha strukturen. Vem är subjektet vad är det som driver historien framåt vad är peripetin 
vari ligger konflikten, det är alltid en konflikt, vilken är denna konflikt så man får liksom hitta på de 
olika grejerna. Sedan [...] målar man ut det med fakta från nationalencyklopedin så att man kan säga 
rätt årtal [...] namn som är realistiska på personerna, etc. Nätet har ju förenklat en del! 

Här kommer Joel in på lite källkritik:  
Det får inte bli för mycket Wikipedia. Även om man använder saker där också. 

När det gäller hur man skall förhålla sig till fakta när man skapar berättelser berättar Joel 

följande:  
Man får inte ljuga. Man får inte säga att det regnade den där morgonen i Somme om det inte gjorde 
det. Men om man inte vet om det gjorde det eller inte, kan man ju klämma på med ett litet regn där. 
Förutsatt att man inte låter regnet avgöra [...] det får inte vara avgörande på händelseförloppet om 
jag inte vet om det var det [...]. Det måste hela tiden vara sannolika saker man plockar in. 

Joel menar i anslutning till detta att: “man kan förhålla sig rätt så fritt” till hur man plockar 

in fakta så länge man håller sig till att berättelserna skall vara så sannolika som möjligt.  
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Tappa tråden 

Nästa fråga handlade om vilka fallgropar man måste se upp med när man skapar en berättelse. 

Joel svarade:  
Det är att man gör det för invecklat att man försöker tänka i ett för stort förlopp. Att man [...] försöker 
täcka in en massa viktiga stora händelser och gör en berättelse ut från det, det blir ju fullständigt 
hopplöst. 

 Vidare berättar han:  

Eller för många människor inblandade i berättelsen som verkar och tycker och tänker och det hoppar 
hit och dit, utan man skall undvika det man skall satsa på korta förlopp med få agerande.  

2.1.5 Delanalys: Joel 
En lämplig början i denna delanalys är att jämföra de definitioner Joel gör av historiskt 

berättande samt historiska berättelser och de definitioner som denna studie bygger på. Det 

första som bör påpekas är att Joel var en av de studenter som, i början av 90-talet, deltog i 

Karlegärds och Toftenows projekt. Detta gör att Joel definitioner ligger mycket nära de 

definitioner som denna uppsats bygger på, pga. att definitionerna i denna uppsats till stor del 

bygger på deras projekt.    

 Enligt definitionen kan historiskt berättande definieras i en vid samt i en snäv mening.  Joel 

gör denna definition när han berättar att: "berättandet är ju grundläggande i historia. efter som 

man hela tiden rör sig i tidsperspektiv i förändring så blir ju nästan allting man pratar om en 

berättelse."  samt "själva berättandet [...] kan ju va allting från att det är någonting man gör 

rätt spontant, på en fråga, eller någonting man faktiskt förbereder, som nästan blir [...] en form 

av enmansteater. Det kan ju va hela spektrat."  

 När Joel pratar om berättande som en förberedd enmansteater är det den snäva definitionen 

av historiskt berättande som han närmar sig och den innebär att historiskt berättande är att 

berätta historiska berättelser som följer vissa regler/kännetecken. Dessa regler är att en 

historisk berättelse har en strikt kronologi, att de är sanna samt att de är meningsfulla. Dessa 

kännetecken nämner också Joel men han avviker på en av punkterna. Den punkt som Joel 

avviker på är den punkt som säger att en historisk berättelse skall vara sann. Joel menar att 

berättelserna inte kan vara sanna utan endast sannolika. Här finner man en koppling till Erik 

Lunds narrativa grundschema. I grundschemat ställer han upp sju villkor för en historisk 

berättelse. En av dessa villkor visar att han och Joel anser samma sak när det gäller att 

berättelser skall vara sannolika: "Fortellingen er historisk troverdig."  

 I anslutning till det narrativa grundschemat diskuterar Lund begreppet atomic narrative. 

Detta är enligt honom en berättelses kärna. Begreppet innebär att en berättelse består av en 
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början, en mitt och ett slut som sammanfogas av en intrig/handling. Detta begrepp kan 

appliceras på Joel definition pga. att begreppet innefattar två av kännetecknen i hans 

definition. Dessa kännetecken är: en strikt kronologi samt att de skall vara meningsfulla.  

 När Joel säger att berättandet i historia kan vara allt man pratar om och att han menar att 

det är ett grundläggande behov för oss människor att lyssna till berättelser kan man ana att 

Joel grundläggande syn på berättandet följer Rüsens tankegångar och det han kallar det 

narrativistiska paradigmet. Till Joels grundläggande syn på berättande kan man lägga att han 

anser att en bra berättare är viktigare än en bra berättelse. Det är en förutsättning för att en 

berättelse skall bli bra. 

 Bortser man från berättarens roll för berättelsen anser Joel att en bra berättelse skall ha en 

tydlig struktur, en röd tråd, samt tydliga personer som det går att leva sig in i och som man 

kan tänka/känna med.  Dessa två drag som utmärker en bra berättelse finns det en del att 

skriva om.  

 När det gäller strukturen, dvs. att en berättelse skall följa en röd tråd kan en koppling till de 

berättarproblem som Karlegärd skriver om göras. Karlegärd skriver att det är lätt att tappa 

tråden om man för in för mycket nytt i en redan färdig berättelse; om man hoppar mellan för 

många personer eller att för många platser skall beskrivas och knytas samman. Karlegärd 

skriver att det bästa skyddet mot att tappa tråden är att ha ett klart definierat syfte. När det 

gäller berättarproblem kommer också Joel in på dessa. Han menar, likt Karlegärd, att för 

många personer och platser gör det svårt för berättaren att behålla tråden. Dessutom gör Joel 

ett tillägg. Försöker man täcka in ett stort förlopp med för många intressanta händelser är det 

väldigt lätt att tappa tråden.  

 Det andra draget för en bra berättelse var att den innehåller tydliga personer som det går att 

leva sig in i, dvs. att man får ta del av vad huvudpersonerna tänker och känner. I linje med 

detta menar Karlegärd att det är viktigt att berättelserna innehåller verkliga människor som för 

handlingen framåt. Detta drag kan kopplas till en uppdelning som Joel gör av tre olika typer 

av berättare eller berättarstilar. 

1. Ovanifrån berättaren: Registrerar översiktligt vad som händer. 

2. Den allvetande berättaren: Hoppar in i huvudet på vem som helst och berättar.  

3. Det berättande subjektet: Berättar utifrån en person. Hur han/hon upplever en händelse. 

 I anslutning till denna uppdelning kommer Joel in på anledningen varför tydliga individer 

gör en berättelse bra: “ju närmre individen du kommer ju mer engagerade tycker jag att det 

blir [...], ju bättre är det tycker jag.” Alltså att befinna sig på en individnivå hjälper till att 

skapa intresse. Detta återkommer Joel till när han berättar vilka styrkor som finns med 
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berättande: “Inlevelseförmågan [...]. När man tittar på hur man motiverar elever att komma in 

i historiskt tänkande så verkar känslor vara det kanske bästa sättet.” För Joel gäller denna 

styrka för allt berättande, men ju närmare individnivån desto lättare är det att skapa känslor. I 

Karlegärds studie finner flera av lärarna också att berättande väcker ett intresse. De hänvisar 

till att det beror på att historien blir mer levande om man berättar.  

 När det gäller andra styrkor som Joel finner med berättandet framhåller han att eleverna 

minns saker bättre om de fått det pressenterat i berättelseform, och han refererar till Berätta 

magistern, berätta! vad en av lärarna fann där. Detta ligger helt i linje med Mandlers rön som 

Campart redovisar i sin avhandling.     

 Karlegärd anser att det är viktigt för en berättare att ha en historiesyn. Anledningen till 

detta är att berättelser bygger på sammanhang och har man en historiesyn ser man de 

historiska sammanhangen och kan då lättare skapa bra berättelser. Likt Karlegärd anser Joel 

att det är jätteviktigt för berättandet att ha en historiesyn. Men Joel går inte in på om 

berättaren har eller inte har en historiesyn utan han förutsätter att berättaren har det. Sedan gör 

han en jämförelse mellan en strikt materialistisk historiesyn och en idealistisk. Det han vill 

peka på med att göra denna jämförelse är att historiesynen påverkar hur du berättar och hur 

bra berättelser man kan göra. Den idealistiska historieuppfattningen är den som Joel tycker 

bäst om, pga. att när Joel gör denna jämförelse nämner han, att det är roligast om de historiska 

förloppen kan påverkas av aktiva subjekt. Att berätta utifrån subjekt verkar vara något som 

tilltalar Joel, då han återkommer till dem ofta. Detta gör att han främst kan kategoriseras 

under det berättande subjektet, dvs. den uppdelning Joel gör över vilka typer av berättare som 

finns. Dock berättar Joel berättelser som landar i de andra berättartyperna men framförallt 

föredrar Joel de berättande subjekten pga. att de ligger närmast det känslomässiga planet. 

  När det gäller hur ett historiemedvetande byggs upp menar Joel att historiemedvetande 

och berättande hör ihop och bygger upp varandra. Berättelsernas struktur (början, mitt och 

slut) är grunden för ett historiemedvetande och ett utvecklat historiemedvetande är grunden 

för de historiska berättelserna. Rüsen menar likt Joel att historiemedvetande och berättande 

hör ihop genom att historiemedvetande bildas av historiskt berättande.   

 Erik Lund beskriver att när man skall skapa berättelser använder man sig först av atomic 

narrative och till denna kärna lägger man sedan ett narrativt grundschema som består av sju 

villkor (se tidigare forskning). Detta sätt att bygga upp en berättelse på använder sig Joel 

också av men då indirekt, dvs. han kanske inte känner till atomic narrative och grundschemat 

men de delar han har med i sin berättelse överstämmer med det Lund skriver. I Joel definition 

av begreppet historisk berättelse finner vi komponenterna för atomic narrative samt att 
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berättelserna skall vara sannolika. Sannolikhetsdelen finns i Lunds sjunde punkt att: 

"fortellingen er historisk troverdig."72 Arbetar man sig sedan ner från punkt ett till sex finner 

man att Joel sätt att tänka, runt hur man skapar historiska berättelser, följer mer eller mindre 

detta grundschema. 

 En annan viktig sak att nämna är Joel sätt att förhålla sig till fakta och fiction. För att 

bygga upp en historisk berättelse kan man förhålla sig rätt fritt till hur man plockar in fakta. 

Det viktigaste är att fakta är så sannolika som möjligt och att det är detta som är avgörande. 

Fiktion kan användas för att krydda berättelserna. Joel säger: “Man får inte säga att det 

regnade den där morgonen i Somme om det inte gjorde det. Men om man inte vet om det 

gjorde det eller inte kan man ju klämma på med ett litet regn där. Förutsatt att man inte låter 

regnet avgöra [...] det får inte vara avgörande på händelseförloppet om jag inte vet om det var 

det [...]. Det måste hela tiden vara sannolika saker man plockar in.”  
 En risk som uppkommer när man skall skapa berättelser är att de tar för lång tid att göra, 

vilket leder till att berättelserna många gånger blir avhuggna, för snabbt hopsatta eller inte 

inövade tillräckligt. Dessa saker leder då till att berättelserna blir ostrukturerade och eleverna 

lätt tappar tråden. Detta skriver Karlegärd om och detta är något som Joel nämner. 

 En risk som några av lärarna nämner i Karlegärds studie är den att eleverna kommer i en 

mycket stark påverkanssituation vilket gör att de många gånger automatiskt utgår från att det 

som berättas är sant. Denna risk nämner också Joel.  

2.2 Lärare B: Torsten Rönnerstrand  

2.2.1 Bakgrund  
Torsten har jobbat som lärare i totalt 44 år varav 32 år som behörig lärare. Direkt efter 

studenten kastade han sig in i yrket. Han började att jobba på realskolor och gymnasier i 

Göteborg. Sedan ett tjugotal år tillbaka har han jobbat inom universitets- och 

högskolevärlden. På Karlstads universitet har Torsten jobbat i 14 år. Där är han doktor och 

docent i litteraturvetenskap. Men han undervisar främst i litteraturhistoria. I grunden är 

Torsten utbildad statsvetare med inriktning på historia, statskunskap och litteraturvetenskap 

vidare utbildning är humanistisk inriktning och pedagog. 

 Berättandet är något som följt Torsten genom livet. Från barndomsåren indirekt via 

lärarutbildningen och upp i yrkeslivet. Torsten berättar:  
Min pappa var lärare också och han var en väldig duktig berättare, han hade visserligen biologi och 
kemi men även som biolog och kemist berättade han väldigt mycket. Jag träffar ofta hans gamla 

                                                           

72 Lund, E., Historiedidaktikk - en håndbok for studenter og lærere, 2006, sid. 153f 
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elever fortfarande [...] och dom, även om han hade ett sådant här ämne, återkommer dom ofta till 
hans berättande. [...] Sen berättade han ju på likartat sätt i hemmiljö också, så jag har liksom 
konfronterats med ett slags pedagogiskt berättande hela mitt liv egentligen. 

Vidare ger Torsten ett exempel på hur hans pappa brukade berätta:  
Han var biolog så att han berättade för mig om en påhittad tranfamilj som han varje kväll hittade på 
en ny historia om [...] så han använde berättandet för att lära mig biologi när jag var liten faktiskt. 
Det är väll de första tillfällena när jag kommit i kontakt med berättande. 

När Torsten började på lärarhögskolan 1976 fick han inte lära sig något om berättande:  
Det var inte så att jag fick någonting i min lärarutbildning som stödde det snarare tvärt om 
egentligen. Det där med berättande [...] skulle man inte göra [...] det ansågs auktoritärt och 
gammaldags.  

Enligt Torsten var det den pedagogiska debatten som låg åt det hållet vid den här tiden. Det 

stöd han däremot fick under sin utbildning kom från metodiklektorerna:  
De var inga riktigt typiska metodiklektorer för tiden, där fick jag bra feedback, de gillade det och 
tyckte det var roligt att höra. Men som sagt andan, tidsandan var ju snarare i motsatt riktning. 

2.2.2 Den historiska berättelsen: 
På frågan vad en berättelse är och hur Torsten skulle definiera en berättelse svarar han: 

Det måste ju finnas en riktning i den, något slags projekt, en rörelse i den från ett tillstånd till ett 
annat tycker jag. [...] Jag skulle nog kunna tänka mig använda det begreppet betydligt vidare än 
många andra egentligen [...] så fort man skildrar ett förlopp [...] skulle jag kunna tänka mig att kalla 
det för en berättelse. Så det behöver inte nödvändigtvis vara agerande människor och sådana saker 
[...] man kan berätta om jordens utveckling tex.; de kemiska reaktionerna tex.; eller ekonomiska 
processer kan med fördel berättas tycker jag. 

Risk för illusoriska sammanhang 

När det gäller vad som karaktäriserar en historiska berättelse, svarar Torsten:  
Först och främst att den innehåller historiska fakta naturligtvis men därnäst kanske också att den bör 
skapa någon slags känsla av kausalsamband orsakssammanhang. 

Vidare berättar han om risken med sammanhangen i de historiska berättelserna:   
Samtidigt är det på lite gott och ont, för ibland har kanske berättelser en tendens att skapa samband 
som inte finns. Just därför att det ligger [...] i berättandets natur att  [...] skapa samband och ibland 
kanske [...] saker och ting inte är relaterade utan att det är slumpmässiga samband. 

Vilket gör att man enligt Torsten kan bli:  
Infogad i en slags sån här orsak och verkan sammanhang som kanske är illusoriskt. 

På frågan vad är det som gör en historisk berättelse bra, svarar Torsten:  
Det bör finnas något element av överraskning i den. [...] Någon slags oväntad insikt bör alla bra 
berättelser ha faktiskt.  

Under denna fråga återkommer han till sambanden:  
En historisk berättelse bör försöka att peka på samband med risk för att man skapar samband där det 
inte finns några. 
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2.2.3 Den historiska berättelsen i historieundervisning: 
När det gäller frågan om hur ofta Torsten använder sig av berättandet i undervisningen samt 

hur han använder berättandet på universitetet, svara han:  
I den här vida meningen då använder jag [...] nästan hela tiden berättandet men sedan finns det [...] 
många sammanhang där man stannar upp och analyserar och det är kanske tveksamt om man skall 
kalla det berättande egentligen.  

Vidare berättar Torsten att: 
Man brukar ge någon slags ram med hjälp av berättandet genom att man ofta brukar sätta [...] in en 
text i ett historiskt sammanhang och berättar [...] om tiden och utvecklingen inom olika områden [...] 
och sedan inom denna ram kan man gå in i en text och analysera den, och där är det tveksamt om de 
här analyserna, det är klart att i den här vida meningen som jag använde förut kanske man kan kalla 
det för berättande. Men det är ändå inte berättande riktigt i den vanliga bemärkelsen.  

Vid en kompletterande intervju med Torsten berättar han att han använder någon form av 

berättelser, i ordets snäva mening, på alla lektioner. Bland annat för att beskriva en person 

eller för att bygga upp ramen för epoken eller episoden som skall studeras. Det senare 

användningsområdet är det vanligast förekommande under Torstens lektioner. När Torsten 

återberättar eller skapar sina egna berättelser är det en blandning av båda. När han bygger upp 

en ram runt en epok eller gör en personbeskrivning är det ofta egna tolkningar/kreationer men 

när han berättar stycken ur tex. Odyssén är det rent återberättande som gäller.       

Ett nedärvt behov av berättelser 

När det gäller frågan om var styrkan ligger hos berättandet i undervisningen, svarar Torsten:  
Styrkan är väll att, jag tror, att vi har ett nedärvt behov av berättelser. Jag tror att vår hjärna har 
blivit utformad genom evolutionen så att vår hjärna blivit sådan att vi har behov av berättelser och 
det är väll det att berättelserna skapar ett slags sammanhang i en värld som kan tyckas kaotisk och 
svårbegriplig. 

Vidare berättar han att:  
Jag tror att berättelser skapar, på gott och ont, ordning oftast på ont faktiskt. Det finns jättemånga 
berättelser som [...] har problematiska resultat faktiskt. Fast jag själv väldigt gärna läser bibeln [...] 
för att det är ju verkligen bra berättelser så tycker jag ändå att, det där är ett destruktivt sätt att skapa 
ordning.  

Här tar Torsten upp ett exempel:  
64% av den amerikanska befolkningen tror att Bibeln är bokstavligen sann och det gör ju då att man 
måste ha kontroll över Israel efter som det är där Jesus skall komma tillbaka.  
 

Sedan fortsätter han:  
Samtidigt så ser man ju att det är en slags behov att skapa ordning i en svårhanterlig verklighet som 
ligger bakom det här behovet så det är inte allt berättande som är av godo. Men att vi på något sätt 
har en djupt rotad instinkt att lyssna till berättelser.  
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Kanske de det bästa skälet till att använda berättelser är att de får kunskap att fästa 

Torsten berättar också om andra styrkor med berättandet:  
Sedan är det [...] mycket lättare att komma ihåg saker om man placerar in det i en berättelse det blir 
som ren minnes teknik. Vi kan ta Iliaden och Odyssén som innehåller massa kunskap som grekiska 
befolkningen behövde och just genom att man placerar in sådana föreställningar, gudar, men också 
olika moraliska påbud eller rekommendationer genom att dom är inlagda i en berättelse fastnade det 
helt klart. Kanske [...] de det bästa skälet till att använda berättelser är att det ett sätt att få kunskap 
att fästa. 

Vidare berättar han om anledningen till varför berättelser får kunskap att fästa:  
En berättelse kan skapa ett slags helhet, man ser ett mönster i sammanhang där det kan vara svårt att 
se ett mönster. Men det är alldeles tydligt för min egen del [...] att jag har mycket lättare att minnas 
sådant som infogats i en berättelse än som lösryckta fakta [...] jag skulle tro att det är så för alla 
människor. 

Vilka är då svagheterna med berättandet, när räcker det inte till:  
Man måste ju stanna upp och analysera saker och ting och då [...] räcker det inte riktigt till skulle jag 
vilja säga i ordets vanliga bemärkelse.  

Anekdoter 

På frågan hur Torsten ser på frågan hur lärarens historiesyn påverkar berättandet, svarade han:  
Ja det blir ju avgörande för hur man berättar en historia. Det finns ju många skojiga historielärare 
som ju blir bra berättare men som egentligen bara har en anekdotisk historiesyn, lösryckta anekdoter 
som kan vara nog så skojiga. Jag tycker absolut att anekdoter har sin plats. Men i den mån jag 
använder mig av anekdoter i mitt historiska berättande så är det då nästan alltid som, jag tar mig jag 
använder dem nog inte om det inte är så att jag tycker att de illustrerar något mer, något viktigt i det 
historiska förloppet och det beror, hade man haft väldigt mycket tid skulle man ju kunna berätta dem 
bara för nöjes skull men nu är man ju alltid så pressad i undervisning situationer, man måste ju 
ransonera tiden ordentligt så att då bör man nog i den mån man använder anekdoter ha sådana som 
belyser de historiska sammanhangen.  

Vid en kompletterande diskussion om kursplanens mål kommer Torsten in på berättarteknik. 

När han pressenterar berättelser för ett auditorium finns ofta alla kursplanens mål indirekt 

med i berättelserna, tex. beskriva historiska skeenden. Detta pga. att när Torsten belyser vilka 

berättartekniker han använder lyfter han fram vad man kan uppnå med berättelser och även 

om de uppenbart inte är kopplade till gymnasiets kursplaner finns nästan alla de mål eleverna 

skall uppnå under gymnasiet med där. Torsten förmedlar då till sina studenter att berättandet 

är ett verktyg som kan användas för att fästa kunskap, skapa historiemedvetande, mm.    

2.2.4 Att konstruera historiska berättelser:  
På frågan hur Torsten går tillväga när han skapar en berättelse, svarade han:  

Jag tror många gör det på väldigt olika sätt. Men för min egen del har jag en väldigt grov struktur. 
[...] En slags synopsis som på något sätt är väldigt allmänt hållet som jag i princip skulle kunna [...] 
göra både väldigt korta och väldigt långa versioner av. Att det [...] finns en linje, men samtidigt kan 
man på varje punkt från den här linjen så att säga göra exkurser. [...] Jag har berättat väldigt mycket 
för mina söner också och då i olika sammanhang som påverkas av platsen.  

Här berättar Torsten något som är svårt att höra men det handlar om ett exempel. Exemplet 
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handlar om, att när han stått på perrongen och väntat på tåget med sina söner har det varit 

olika långa väntetider. Svaret fortsätter:  
Då har det  varit viktigt att på något sätt [berättelsen har kunnat] fungerar som ett dragspel [...]. Så är 
det nog nästan alltid när jag använder berättande jag [...] har liksom en ganska tydlig bild av 
huvudlinjen men för varje gång så är det liksom det att exkurserna blir olika. Dels blir de olika många 
och dessutom är de olika för varje gång. Det händer ibland att jag till exempel har kallats ut för att 
prata om världslitteraturen från Homeros till Lars Norén eller något sådant där, alltså 3000 år av 
litteraturen ungefär. Det kan jag köra på fyra timmar men [...] normalt tar det en termin att göra det 
sådär. [...] Man kan säga att, [...] Odyssén i någon mån är byggd på detta sätt också man [...] skulle 
kunna berätta den där historien väldigt kort men mängden av utvikningar gör att det blir en ganska 
lång historia och mängden av exempel får man anpassa beroende på situationen. Det var ju så här att 
det här var en muntlig kultur Odyssén och där fick ju då Rapsones som han hette anpassa sig till 
omständigheterna hur pass utförligt man var och det är väll en slags teknik som jag också har. 

Tappa riktningen bra eller dåligt?  

Nästa fråga handlade om vilka fallgropar man måste se upp med när man skapar en berättelse. 

Torsten svarade:  
Fallgropen är väll att tappa riktningen. [...] Det händer väl på något sätt att berättarna inte riktigt vet 
var de är någon stans. Jag tar mig väldigt stora friheter ibland att gå ganska långt bort men jag har 
liksom ändå huvudlinjen klar för mig och det vet jag att det är många som tror, har berättat att de 
trott att jag tappat tråden och plötsligt upptäcker man att man är tillbaka vid tråden igen också det 
kan ge sken av att man tappat tråden men att det beror på att jag gör en väldigt lång sådan här exkurs 
som till synes inte riktigt har med saken att göra men där [...] knorren på exkursen kan vara på något 
sätt att man knyter tillbaka på ett lite överraskande sätt och det sättet att berätta har jag nog inte bara 
när jag undervisar utan också när jag berättar i andra sammanhang också. Det som förefaller 
irrelevant i det längsta plötsligt då kan visa sig vara relevant och leda tillbaka till huvudlinjen. Det 
vet jag när jag berättar saker på fester eller vid middagsbordet eller mer informella sammanhang så 
gillar jag att göra den sortens avstick för att hålla folk i lite spänning och i osäkerhet kvar efter vad 
jag verkligen är ute efter och lura dem att tro på något sätt att jag tappat tråden och sedan koppla 
tillbaka. [...] Det bidrar till överraskningsmomentet som måste finnas för att fånga intresset. 

2.2.5 Delanalys: Torsten 
Torstens definition av vad en historisk berättelse är ligger ganska nära Karlegärds definition 

men den är lite “luddigare” och bredare. Torsten berättar att: “Det måste ju finnas en riktning i 

den, något slags projekt, en rörelse i den från ett tillstånd till ett annat tycker jag.” Denna del 

av Torstens definition överensstämmer med den kronologiska ordningen, att det skall finnas 

en början och ett slut i en berättelse. Vidare när Torsten säger att det är en rörelse, något slags 

projekt, finns intrigen med också, dvs. det som skapar mening i berättelsen. Alltså kan man 

säga att Torsten definition, även om den är luddig, ligger i linje med det Lund kallar för 

atomic narrative. Men Torsten berättar också att: “Jag skulle nog kunna tänka mig använda 

det begreppet betydligt vidare än många andra egentligen [...] så fort man skildrar ett förlopp 

[...] skulle jag kunna tänka mig att kalla det för en berättelse.” Denna del av Torstens 

definition är också “luddig“. Men när han definierar, att en berättelse i en vid mening 

föreligger då ett förlopp skildras, kan kopplingen direkt göras till uppsatsens definition av 

berättande i en vid mening, dvs. att all historia som förmedlas är berättande, pga. att det 
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historiska tänkandet följer en berättandets logik.  

 När Torsten berättar vad som gör en berättelse historisk är det två saker han nämner. Den 

första är att en historisk berättelse skall innehålla historiska fakta. Här framgår det inte vilken 

typ av historiska fakta som Torsten menar, men eftersom han jobbar inom den akademiska 

världen är det inte ett för stort kliv att anta att hans syn på historiska fakta är att den skall vara 

korrekt/sann. Därför, även om det inte helt stöds av vad Torsten svarat, kan sannings delen av 

Karlegärds definition kopplas till Torstens definition av vad som utgör en historisk berättelse. 

Det andra saken är att en historisk berättelse bör skapa kausalsamband men det finns också 

risker med dessa samband. Detta pga. att berättelser har en tendens att skapa samband där det 

inte finns några, tex. genom att det kanske kan finnas slumpmässiga likheter, vilket kan leda 

till att berättelser blir missledande eller illusoriska.        

 Den vida definitionen av berättandet samt att Torsten anser att berättande är något 

grundläggande hos oss människor, visar på att hans grundläggande syn angående berättande 

ligger i linje med Rüsens tankar om det narrativistiska paradigmet. 

 När det gäller vilka styrkor Torsten finner med berättandet nämner han två stycken men 

vid en noggrann genomläsning flyter dessa två styrkor ihop till en. Först berättar Torsten att: 

“Ja styrkan är väll att, jag tror att, vi har ett nedärvt behov av berättelser. Jag tror att vår 

hjärna har blivit utformad genom evolutionen att vår hjärna blivit sådan att vi har behov av 

berättelser och det är väll det att berättelserna skapar ett slags sammanhang i en värld som kan 

tyckas kaotisk och svårbegriplig.” Nästa styrka är att det är mycket lättare att minnas saker 

som sätts in i berättelser och anledningen till detta är, enligt Torsten, att: “En berättelse kan 

skapa ett slags helhet, man ser ett mönster i sammanhang där det kan vara svårt att se ett 

mönster. Men det är ju alldeles tydligt för min egen del [...] att jag har mycket lättare att 

minnas sådant som infogats i en berättelse än som lösryckta fakta [...] jag skulle tro att det är 

så för alla människor.”  Alltså menar Torsten att berättelser sorterar det vi tar in och det gör 

att vi minns saker bättre. Detta ligger helt i linje med Mandlers rön som Campart redovisar i 

sin studie. I Karlegärds studie kom några lärare fram till att eleverna minns berättandet bättre 

än konventionell undervisning. 

 Torsten anser likt Karlegärd att det är viktigt med en historiesyn. Han ger som skäl för 

detta att en historiesyn avgör hur man berättar en berättelse. Därefter exemplifierar han med 

att berätta att det finns många skojiga historielärare som blir bra berättare (populära hos 

publiken) genom att dra anekdoter och kalla det för berättande. Dessa lärare har enligt Torsten 

en anekdotisk historiesyn. Här tillägger Torsten att han också använder sig av anekdoter, men 

dessa fungerar endast som ett komplement till berättelserna. Detta för att lyfta fram en poäng, 
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dvs. något extra viktigt i de historiska berättelserna. När Torsten kommenterar de lärare som 

endast använder sig av anekdoter hör man på tonläget när han säger “skojiga” att han inte 

gillar det. Utifrån hur dessa jobbar med berättande känns det som att de använder berättande 

bara som ett medel för att liva upp stämningen och inget mer. Följer man Karlegärds 

definition av vad en historiesyn är för något är det tveksamt om man kan säga att någon har en 

anekdotisk historiesyn. Men man kan däremot säga att anekdotiskt berättande är en 

berättarstil.        

 När det gäller hur Torsten skapar berättelser landar hans tankar i något som kan beskrivas 

både som en berättarteknik och ett sätt att skapa berättelser. Enligt Torsten finns det många 

sätt att bygga upp berättelser. Det sätt som han själv använder sig av är något som enligt 

honom redan användes i antikens Grekland. Torsten har en grov struktur klar för sig, dvs. en 

klar linje från början till slut (röd tråd). Utifrån denna linje kan han sedan göra exkurser från 

varje punkt i berättelsen. Detta gör att en och samma berättelse kan göras lång eller kort 

beroende på situation (likt ett dragspel). Fördelen med detta, förutom att man kan dra samma 

berättelse i olika situationer, är att berättelsen kan varieras i ett oändligt antal kombinationer.  

Ett exempel som Torsten tar upp är: “Det händer ibland att jag till exempel har kallats ut för 

att prata om världslitteraturen från Homeros till Lars Norén eller något sådant där, alltså 3000 

år av litteraturen ungefär. Det kan jag köra på fyra timmar men [...] normalt tar det en termin 

att göra det sådär.” Detta sätt att bygga upp berättelser på är lösningen på ett av de 

berättarproblem som Karlegärd framhåller. Problemet kallas av honom för Vad stort sker, 

sker för snabbt - eller för tyst. Detta problem innebär att verkliga händelser många gånger 

sker alldeles för snabbt. Om man då försöker berättar dem i det tempo som de skedde finns 

det en stor risk att åhörarna inte hänger med. Därför måste man som berättare lära sig att fylla 

upp och brodera ut berättelsen så att tempot sjunker.  

 När det gäller de fallgropar som man kan hamna i när man berättar eller skapar berättelser 

berättar Torsten att den största fallgropen är att tappa riktningen. Detta är ett berättarproblem 

som också Karlegärd tar upp i sin undersökning. Men Torsten framhåller att man kan använda 

detta problem på ett utstuderat sätt. Om man låtsas att vara vilse och tappat tråden, kan en 

oväntad återkoppling liva upp och förstärka en berättelse: 

 Det vet jag när jag berättar saker på fester eller vid middagsbordet eller mer informella 
sammanhang så gillar jag att göra den sortens avstick för att hålla folk i lite spänning 
och i osäkerhet kvar efter vad jag verkligen är ute efter och lura dem att tro på något sätt 
att jag tappat tråden och sedan koppla tillbaka. [...] Det bidrar till 
överraskningsmomentet som måste finnas för att fånga intresset. 
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2.3 Lärare C: Lennart Olsson 

2.3.1 Bakgrund  
Lennart har jobbat som lärare i 26 år och under hela sin karriär har han arbetat på gymnasiet 

och komvux.   

2.3.2 Den historiska berättelsen:   

På frågan om Lennarts relation till berättandet som verktyg i undervisningen, berättar han 

följande:  
Alltså det har en klar plats [...] det är ju ett narrativt ämne [...] Du vet att det finns något som heter 
ämnesimmanenta saker [...] man kan inte stå i matte och berätta så hemskt mycket det skulle bli 
konstigt. Det är ju inte för skojs skull egentligen att berättelser kan betyda historia på något sätt att 
man berättar en historia [...] för det ligger liksom i det hela.  

Anekdoter 

Vidare berättar Lennart:  
Man bör beväpna sig med ett antal anekdoter73 som lärare ganska många [...]. Som man kan plocka 
upp vid rätt tillfälle. Jag har märkt att det liksom är en hjälp för eleverna att komma ihåg.  Men man 
kan inte enbart förlita sig på det [berättandet], det är ju ganska självklart [...]. Hur god berättare man 
än är, så är det alltid några som nickar till efter ett tag.  

Han berättar också:  
Jag tror att alla historielärare måste vara goda berättare och bra på att prata, om nästan vad som 
helst, en slags berättelsernas försäljare. Och historia är väll det ämnet som är mest  berättelser. 

En sorts text med en poäng någonstans, kryddad av humor 

På frågan vad en historisk berättelse är och hur Lennart skulle definiera en historisk berättelse 

svarar han:  
En historisk berättelse är en sorts text som har en poäng någonstans på det sättet att den lär dem 
någonting om hur människor såg på saken då. Man kan ju inte berätta vad som helst men liksom just 
sådana här saker som får dem att - ja men tänkte dom så. Det är väll den viktigaste saken, de får 
gärna vara lite roliga. Humor underlättar ju högst betydligt. 

Nästa fråga handlade om vad som utmärker en bra historisk berättelse:  

Den bör ha en poäng. Alltså en poäng på det sättet att den skall vara av pedagogiskt intresse. Man 
kan inte berätta en historia bara för att det är kul att berätta historier. Den bör göra att de lär sig 
någonting, att de börjar reflektera. Alltså det första steget är alltid att de reflekterar [...] över dåtiden 
men det skall ju alltid kopplas till nuet så att de kan titta på sig själv och inte alltid finna att nuet är 
bäst. Sedan bör en god berättelse [...] vara humoristisk, anekdotiskt uppbyggd [...] vi brukar skratta 
ganska mycket på lektionerna. Det är inte ett huvudändamål. Men det är alltid lite roligare när det är 
lite stämning i klassrummet. 

 

                                                           

73 Anekdot: Kortare roande historia ofta med avslutande poäng. Källa:  www.ne.se (22/12-2007) 
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2.3.3 Den historiska berättelsen i historieundervisning: 
När det gäller frågan om hur ofta Lennart använder sig av berättandet i undervisningen, svarar 

han följande:  
Det kommer väl varje lektion i princip. Men inte alltid, det beror på. Alla lektioner blir inte precis 
likadana, som om de var stöpta i en mall. Utan när man har sån här [...],hemska förkättrade ordet, 
katederundervisning det som inte skall lyckas men ändå gör det. När man har sån ingår berättelser 
som en naturlig del. Men när eleverna gör egna arbeten ingår det inte. Det beror på vilka metoder 
man använder. 

 
Borra, inte hyvla 

På frågan vad styrkan med berättandet är, svarade Lennart:  
Styrkan med berättandet är för det första det blir en paus från det vanliga; för det andra tränar det 
någonting, som vi kanske bör träna lite mera i det här landet, nämligen att bli en goda lyssnare. Att 
lyssna på andra, att förstå vad dom säger och det tycker jag att vi är ganska dåliga på. Sedan tycker 
eleverna att det är ganska kul. 

Han berättar också att:  
Det finns en gammal klassisk uttryck när det gäller svenska eller när det gäller att skapa en god text 
som säger att man skall borra, inte hyvla. Det är precis vad berättandet har för avsikt. Allt för ofta 
bara hyvlar vi [...] och det gör att vi tar allting översiktligt, men det blir så torrt. [...] En berättelse 
liksom där när du borrar ser du lagren och träets struktur och då förstår du, av allt du ser där att hela 
bordskivan är nog förmodligen uppbyggd på samma sätt.  

Vidare kommer Lennart in på de källkritiska möjligheterna med berättandet:  
Sista lektionen innan det blir jullov skall jag och en lärarkandidat ställa oss och ljuga ikapp eller så 
va. Alltså den perioden dom just har gått igenom skall vi berätta olika berättelser, varav den ena skall 
vara sann medan den andra skall vara lögn och så får eleverna gissa vilken som var rätt [...] Det är 
liksom ett sätt att använda det kritiska tänkandet. Jag har gjort den en gång tidigare och det 
fungerade riktigt, riktigt bra. 

 
Större sammanhang 

Vilka är då svagheterna med berättandet, när räcker det inte till:  
Berättandet räcker inte till [...] när man försöker göra något sorts större sammanhang. Där räcker 
det inte till. Men det är inte så att berättandet är huvudsak utan berättandet är en pedagogisk metod  
som har sin plats där det passar bra. Men [...] man skall inte tro på en metod, utan [...] man skall ha 
så många som möjligt.  

På frågan hur Lennart ser på hur lärarens historiesyn påverkar berättandet, svarade han:  
I den här skolan jag jobbar på finns väl i princip två sätt att betrakta historien på. En sorts 
humanistiskt perspektiv och sedan en sorts samhällsvetenskapligt perspektiv och jag tillhör de som 
har det humanistiska perspektivet. Alltså då börjar man liksom med vad är historia, vad är meningen 
och så medan de här samhällsvetenskaperna tittar hur har det påverkat oss nu hela tiden. Ja vilket 
gör att ju mer nutida historien du kommer desto mer intressant blir det för dom va. [...] Har man en 
humanistisk historiesyn är berättandet viktigare för att då försöker man liksom få dem också att förstå 
att problemen är likartade och att vi inte blivit mycket smartare. Utan att intelligensen var det nog 
inget fel på där heller.   
 

Det finns ju ingenting i kursplanen som den inte passar för 

Vid en diskussion om kursplanens mål och hur man kan uppfylla dem med berättande, 

svarade Lennart:  
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Det kan du bara glömma det är ju sån här gummifråga, den passar in där den passar in. Man sitter 
inte liksom och filar på målen i kursplanen. Man vet dem, men det som avgör vilka metoder man 
använder det är [...] elevernas reaktioner och elevernas behov av variation vilket gör att man liksom 
inte kan säga att det här kan jag inte ta nu det står i kursplanen bla. bla. Utan det är helt andra saker 
som avgör. Vi vet vart vi ska och vad eleverna skall lära sig, men vilka metoder man använder beror 
på vad man redan har utsatt eleverna för att få en variation [...] det är ju det som styr det hela. [...] 
Alltså det finns ju ingenting i kursplanen som den inte passar för. 

När Lennart fick en annan fråga om kursplanen, svarade han:   
om du är nog påläst, kan du förklara det för mig men jag skulle nog inte lyssna.   

2.3.4 Att konstruera historiska berättelser:  
På frågan hur Lennart går tillväga när han skapar en berättelse, svarade han:  

Jag litar till mitt goda minne. Jag läser väldigt mycket och jag brukar plocka upp [...] intressanta 
saker, det brukar jag komma ihåg. Gärna anekdoter [...] och gärna lite nyare rön plockar man upp. 
Du vet dom här homosapiens floresiensis som dom har hittat nyligen. Eller den här kanadensiska 
historikern Davidson som påstår att Marco polo aldrig var i Kina. Det är ju en sån där bra berättelse 
va [...] den öppnar sig efteråt. Vad är sant och hur kan man veta det och hur gör man det, vad är 
källkritik. Alltså man skapar inte berättelser på det sättet utan man, får ju liksom en idé när man 
läser. Sedan tänker jag inte mycket medvetet på det utan det blir liksom väldigt omedvetet [...], 
naturligt, men när jag var yngre och vackrare fick man peta in det mer noggrant. Man tänkte igenom 
vad har jag det här och det är så och det vill jag få ihop med... hur skall jag göra det så fungerade 
det. Medan nu, nu har man mera ett stort skafferi som man kan plocka ur beroende på men det hade 
man inte i början. Man fick ju skapa sig det här skafferiet. 

Berätta utan syfte 

Nästa fråga handlade om vilka fallgropar man måste se upp med när man skapar en berättelse. 

Lennart svarade:  
Fallgroparna är att de inte leder någon vart att man bara berättar [...] och att det inte säger något. 
Det är nog den värsta fallgropen liksom att det inte finns något syfte [...] att man berättar något som 
bara är kvadd och som inte öppnar sig någon stans.  

2.3.5 Delanalys: Lennart 
När Lennart i inledningen av intervjun kommer in på historiskt berättande nämner han att: 

“Man bör beväpna sig med ett antal anekdoter som lärare ganska många [...]. Som man kan 

plocka upp vid rätt tillfälle. Jag har märkt att det liksom är en hjälp för eleverna att komma 

ihåg.” Detta går att koppla till Mandlers resultat men inte fullt ut. Anledningen till detta är att 

den definition som Mandler använder sig av är lik den som denna uppsats grundar sig på men 

i och med att Lennart endast använder anekdoter i sitt berättande borde resultatet bli 

annorlunda.  

 Under frågan vad som utmärker en bra historisk berättelse kommer Lennart in på att en bra 

berättelse gör att eleverna börjar reflektera. “Alltså det första steget är alltid att de reflekterar 

[...] över dåtiden men det skall ju alltid kopplas till nuet så att de kan titta på sig själv och inte 

alltid finna att nuet är bäst.” Det Lennart beskriver här är en del i processen att skapa ett 

historiemedvetande, pga. att göra kopplingen från dåtid till nutid är en av delarna i ett 

39 



 

historiemedvetande. Detta kan kopplas till Rüsens syn på hur ett historiemedvetande byggs 

upp av berättelser. 

 Lennart berättar att det finns fyra styrkor med berättandet. Dessa är att eleverna får en paus 

från det vanliga, de får öva sig på att lyssna, och att eleverna tycker det är kul vilket skapar ett 

intresse, samt att berättandet gör att man får ett annat djup än med andra metoder. Här kan 

kopplingen till att berättande väcker elevernas intresse göras och det är något som lärarna i 

Karlegärds studie redovisar. 

 När Lennart svarar på frågan vilken inverkan en lärares historiesyn har på berättandet gör 

han en jämförelse mellan en samhällsvetenskaplig och en humanistisk historiesyn. Här 

framgår det att Lennart anser att en lärares historiesyn påverkar hur han berättar och hur han 

ser på historien. Detta är också något som Karlegärd redovisar i sin studie. 

 Lennart anser att den största fallgropen i berättandet består av att man berättar något som 

inte leder någonvart, dvs. att: “att det inte finns något syfte [...] att man berättar något som 

bara är kvadd och som inte öppnar sig någon stans.” Denna fallgrop kan kopplas till ett av de 

berättarproblem som Karlegärd beskriver. Problemet är att man lätt kan tappa tråden om inte 

det man berättar har med saken att göra, dvs. riktningen blir skymd och otydlig när det inte 

finns något syfte med det man berättar. 
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3. Komparativanalys och slutledande diskussion                                          

3.1 Komparativanalys 
Lennart anser att berättandet är ett narrativt ämne, dvs. att berättandet är en naturlig 

undervisningsmetod i historia. Detta är något som de andra lärarna håller med om.  

 Joel och Torsten är de två lärare i denna studie som ligger närmast varandra. Detta genom 

att deras grundläggande syn på berättandet ligger nära varandra och att de definierar 

berättandet på ett liktydigt sätt, dock är Torsten lite "luddigare" i sin definition. Enligt dem är 

berättandet allmänmänskligt. Det fyller ett grundläggande mänskligt behov av att höra 

berättelser och enligt Torsten grundar detta behov sig i att berättelserna skapar sammanhang 

som gör att vi kan orientera oss i vår annars kaotiska värld. Definitionsmässigt ligger båda 

nära Karlegärds definition och det Lund kallar för atomic narrative. Vidare har Joel och 

Torsten en liknande uppfattning om berättande i vid och snäv mening, dvs. att de anser att 

berättande kan vara allt man pratar om i historia samt att det finns specifikt skapade 

berättelser.  

 Det allmänmänskliga perspektivet är inget som kommer fram hos Lennart och 

definitionsmässigt skiljer sig också Lennart från Joel och Torsten. Lennart anser att berättande 

är att berätta något som har en poäng, dvs. att de skall vara av pedagogiskt intresse. Lennarts 

berättande består alltså av att berätta anekdoter. Detta syns också när Lennart beskriver hur en 

berättelse skall vara uppbyggd. En berättelse skall vara humoristiskt/anekdotiskt uppbyggd. 

Som en kontrast till denna syn, på vad berättande är, kan man jämföra den med vad Torsten 

säger om anekdoter. Torsten är skeptisk mot de lärare som bygger sitt berättande på 

anekdoter, pga. att han menar att de gör det bara för att underhålla och bli bra berättare genom 

att de blir populära. Visst använder sig Torsten av anekdoter men han anser att det är inte 

något som man bara kan använda sig av, utan de skall ses som komplement till annat 

berättande.   

 De tre lärarna har gemensamt att de anser att berättelser gör det lättare att komma ihåg 

saker. Den som här är tydligast i sitt resonemang är Torsten. Han anser att anledningen till att 

berättande gör att vi kommer ihåg saker bättre är den att berättelserna har en struktur som 

skapar sammanhang. Detta pga. att fakta i ett sammanhang är lättare att komma ihåg än 

lösryckta fakta.. Joel kommer inte direkt in på sammanhangen men utifrån definitionen av 

berättandet kan man indirekt läsa sig till att han har samma syn på varför berättelserna är 

lättare att komma ihåg. När det gäller Lennart, menar han att anekdoter gör det lättare att 

komma ihåg saker. Här finns det inget som skulle peka mot att sammanhangen gör att man 
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kommer ihåg saker bättre utan snarare att anekdoterna fungerar som krokar att hänga upp 

fakta på.   

 Enligt alla tre lärare skapar berättelserna ett intresse. När det gäller Joel och Torsten kan 

den intresseskapande biten kopplas till de samband som en berättelse bygger på, medan hos 

Lennart handlar det om att berättelserna blir roliga och humoristiska. 

 Joel och Lennart anser att när man skall berätta en berättelse är det viktigt att det finns ett 

annat syfte med den än att berättelsen endast skall vara underhållande. Lennart säger detta när 

han berättar att: “vi brukar skratta ganska mycket på lektionerna. Det är ju inte ett 

huvudändamål.  Det är ju alltid lite roligare när det är lite stämning i klassrummet.” Men med 

Lennarts frekvens av att nämna humorns betydelse får man en känsla av att humorns 

betydelse spelar en mycket större roll hos Lennart än vad han vill framhålla.  

 När frågan kommer om det finns några svagheter med berättandet, när det inte räcker till, 

tar det ett tag för Joel att komma på något, pga. att han menar att berättelser använder man 

inte när de inte passar in. Detta nämner också Lennart. Men när det gäller när berättandet inte 

passar in skiljer de sig åt. Joel menar att ett område där inte berättandet passar in är när 

statiska beskrivningar skall göras för att berättelser passar mer till att skildra konflikter och 

förändring. Lennart menar, till skillnad från Joel, att berättandet inte passar när man skall 

förklara ett större sammanhang. 

 De tre lärarna berättar skilda exempel på hur lärarens historiesyn påverkar berättandet. 

Dock finner man två likheter. De menar att en lärares historiesyn påverkar hur han/hon 

berättar en berättelse samt vad berättelsen kommer att innehålla.   

 Både Joel och Torsten konstruerar sina egna berättelser, vilket Lennart anser att man som 

lärare inte gör. Joel och Torsten skapar dock olika typer av berättelser. Joel skapar berättelser 

som främst handlar om aktiva subjekt eller berättelser som utgår från de aktiva subjekten, dvs. 

om en person eller som en person. När det gäller Torsten framgår det att han främst skapar 

berättelser som bygger upp ramarna (sammanhangen) för den epok som han skall berätta om.      

 När det gäller vilka fallgropar som man kan hamna i när man skall skapa eller berätta en 

berättelse, anser både Joel och Torsten, att den vanligaste fallgropen är att tappa tråden eller 

som Torsten säger: “att tappa riktningen.” Vid första anblick kan det se ut som att även 

Lennart också anser detta. Men det han säger är att fallgropen är att man berättar anekdoter, 

där inte poängen går hem eller där den saknas, dvs. då faller hela konceptet med att berätta 

anekdoter, då anekdoter innebär att man berättar korta berättelser med en poäng. 

 Joel och Lennart anser båda, att man kan komma åt källkritiska frågor med berättandet. De 

framhåller samma metod för att göra det. Man berättar två berättelser belyser samma händelse 
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ur två olika perspektiv (tolkningar) sedan kan man diskutera runt de olika berättelserna.  

 När det gäller hur man kan uppnå kursplanens mål med berättandet, framhåller Joel, att 

eftersom de flesta målen i kursplanen är färdighetsmål, dvs. mål som beskriver vad eleverna 

skall kunna, är det optimala målet med berättande att få eleverna att skapa berättelser och 

berätta dem. Gör eleverna det kan alla målen i kursplanen uppnås med berättandet. Detta 

gäller på sätt och vis också för Torsten. Dock arbetar han inte utifrån gymnasiets eller 

högstadiets kursplaner (under den kompletterande intervjun fick han flera av målen upplästa 

för sig) men han menar att genom att lära ut berättarteknik kan elever börja berätta och genom 

sitt berättande uppnå kursplanens mål. När det gäller Lennarts syn på kursplanen, anser han, 

att berättandet kan uppfylla alla mål, men man "filar" inte på målen i kursplanen utan de sitter 

i bakhuvudet.   

3.2 Slutledande diskussion 
Inför denna diskussion är det på sin plats att påminna läsaren om syftet med denna studie. 

Detta av den enkla anledning att det underlättar för läsaren att ställa diskussionen mot 

uppsatsens syfte.  

 Syftet med denna uppsats har varit att göra en studie om berättandet som 

undervisningsstrategi i historia. Med utgångspunkt i det perspektiv som Shulman kallar för 

wisdom of practice och den tidigare forskningen intervjuade jag tre lärare, som alla är experter 

på berättande. Detta gjordes för att få en inblick i hur lärarna ser på det muntliga historiska 

berättandet och dess berättelsers roll i historieundervisningen. Finns det en samsyn lärarna 

mellan och i vilken mån kan man se de egenskaper/kvalitéer som beskrivs i litteraturen i 

lärarnas svar.  

 Utifrån ovanstående syfte blir mina frågeställningar följande: 

 Vad är, enligt de tre lärarna, en bra berättelse? 

 Varför skall man använda sig av berättande i undervisningen, enligt de tre lärarna? 

 När passar berättandet in i undervisningen och när gör det inte det, enligt de tre lärarna?     

 Hur bygger man, enligt de tre lärarna, upp en bra berättelse? 

 Vilka är fallgroparna när man skapar och berättar en berättelse, enligt de tre lärarna? 

 Denna diskussion kommer jag att dela upp i två delar. I den första delen kommer jag att 

resonera runt lärarnas syn på berättandet och hur den skiljer sig åt och i den andra kommer jag 

att diskutera hur min syn på det muntliga berättandet som undervisningsstrategi har förändrats 

under arbetets gång.   
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3.2.1 Lärarnas syn på det historiska berättandet  
När det gäller berättande som undervisningsstrategi kan den, enligt Nygrens studie, ses som 

en huvudstrategi bland flera. De intervjuade lärarna i min studie är alla lärare, som har lång 

erfarenhet av historiskt berättande i sin undervisning och de kan, utifrån de kriterier som 

ställts upp i metoden, räknas som experter på historiskt berättande.  

 När svaren från intervjuerna jämförs med varandra och med den tidigare forskningen, 

växer det fram en bild som inte är helt okomplicerad. Även om alla tre lärarna använder sig av 

berättande i sin undervisning, kan man inte säga att denna undervisningsstrategi ser likadan ut 

hos de olika lärarna. Mellan Joel och Torsten är skillnaderna mindre än mellan dem och 

Lennart. Anledningen till detta är den att Joel och Torsten har en liknande grundsyn när det 

gäller det historiska berättandet och dess berättelser. Deras grundsyn till berättandet följer det 

narrativistiska paradigmet och grunden för de historiska berättelserna följer atomic narrative 

och båda dessa ligger i linje med Mandlers rön som Campart redovisar. Detta gör också att 

det är dessa två lärare som ligger närmast litteraturen. Dock skiljer de sig åt när det gäller vad 

de främst berättar, dvs. vad deras snäva berättelser handlar om. Torsten använder det 

historiska berättandet för att ge ramen till den epok han skall undervisa om medan Joel 

berättar utifrån de aktiva subjekten, dvs. agerande individer. När det gäller Lennart, skiljer 

han sig väldigt mycket från de andra pga. att hans grundläggande syn till berättandet har en 

anekdotisk prägel. Hur påverkar då deras grundsyn deras berättande? En enkel jämförelse för 

att belysa detta är hur de tre ser på skapandet av berättelser. Lennart menar, att man inte 

skapar berättelser utan man återberättar endast anekdoter, medan Joel och Torsten menar att 

man både skapar och återberättar berättelser. Alltså deras grundsyn har en stor inverkan på 

hur de använder berättandet och vilken plats berättelserna får i klassrummet.   

 Berättandet som undervisningsstrategi skiljer sig alltså åt mellan de olika berättarna och 

utifrån de skillnader och likheter som redovisas i resultatet finner jag att man kan 

utkristallisera olika berättarstilar. I intervjun framhåller Joel tre typer av berättarstilar och två 

av dem kan appliceras på två av lärarna. De berättarstilar Joel finner är:  

1. Ovanifrån berättaren: Registrerar översiktligt vad som händer 

2. Den allvetande berättaren: Hoppar in i huvudet på vem som helst och berättar.  

3. Det berättande subjektet: Berättar utifrån en person. Hur han/hon upplever en händelse. 

  När det gäller dessa berättarstilar kan man tillhöra en, genom att man har ett favorit 

perspektiv, men alla har lite av alla. När det gäller Joel, tillhör han Det berättande subjektet. 

Detta pga. att han menar att de aktiva subjekten är de mest intressanta och spännande. När det 
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sedan gäller Torsten, tillhör han Ovanifrån berättaren. Detta av den anledning att han 

mestadels använder sig utav de historiska berättelserna för att skapa ramar runt de epoker han 

skall undervisa om. Vad beträffar Lennarts berättarstil kan man kalla den för den anekdotiske 

berättaren av den anledningen att hans berättande främst bygger på anekdoter. 

3.2.2 Min syn på det historiska berättandet  
Inför denna studie var min syn på det muntliga historiska berättandet ganska begränsad.  Det 

enda jag visste om berättande var det jag hade med mig genom mina egna erfarenheter. Men 

under denna studie har min syn på denna undervisningsstrategi förändrats, genom att den har 

vidgats och blivit klarare, dvs. jag har fått en uppfattning om hur jag vill använda det muntliga 

berättandet i min undervisning. Därför kommer jag i denna diskussion att fokusera på något 

jag väljer att kalla berättandets plats i historieundervisningen. Detta fokus bygger på 

huvudfrågeställningarna: Varför skall man använda sig av berättande i undervisningen samt 

när passar och när passar inte berättandet in i undervisningen? 

  Men innan jag kommer in på berättandets plats, finns det några saker jag vill diskutera. När 

jag började arbeta med denna uppsats, hade jag ingen större uppfattning om min egen 

grundsyn till det historiska berättandet. Men under arbetets gång har min grundsyn klarnat för 

mig.  

 När det gäller min grundsyn på det historiska berättandet, har den utvecklats att stämma 

mer överens med Joels och Torstens syn än Lennarts. Anledningen till detta är att den har 

utvecklats i etapper och i alla steg har deras grundsyn blivit bekräftad. Från mina egna 

erfarenheter och de studier som ligger till grund för historiken via den tidigare forskningen 

och teorin till den bekräftelse de gör av varandra. Dock finner jag, att de starkaste argumenten 

kommer från Rüsen och Campart.  

 I och med att en lärares grundsyn till det historiska berättandet påverkar allt han/hon gör 

inom berättandet, gäller anledningen till varför min grundsyn har utvecklats i linje med Joels 

och Torstens, också för allt, från hur jag väljer att definiera vad berättande är till att skapa 

berättelser och berätta dem.  

 Nu kanske det är på sin plats att förklara, att jag inte anser att Lennarts syn på berättandet 

är felaktig eller att den inte fungerar i undervisningen. Han uppnår sina mål med sitt 

berättande och han har vunnit ett pris för det samma. Dock finner jag att Lennarts sätt inte 

passar mig och det sätt jag vill använda berättandet i min undervisning. Anledningen till detta 

är att jag anser att Lennarts anekdotiska berättande blir allt för kortsiktigt och att han inte 

uppnår den fulla potential som finns i det muntliga historiska berättandet.  
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 Med full potential menar jag, att de historiska berättelserna, enligt Karlegärds definition, 

har en stor kapacitet att förmedla och bevara kunskap (utifrån Camparts redovisning av 

Mandler) och detta tror jag inte man kan uppnå genom att berätta anekdoter. Anledningen till 

detta är att anekdoter, enligt min mening, inte kan klassificeras som berättelser utan, som 

Torsten framhåller, anekdoterna är ett slags berättarverktyg som används i berättelser för att 

understryka vissa fakta (fästa vissa poänger).  Anekdoterna fungerar för stunden, dvs. de är 

oftast roliga och de ger åhörarna något att hänga upp kunskapen på, i det som förmedlas 

muntligt. Men när man använder sig av anekdoter uppstår inte de sammanhang som skapas av 

berättelsens intrig, vilket gör att anekdoter inte kan förmedla och befästa större 

kunskapsmängder, utan de kan endast fästa mindre. Utifrån detta anser jag också att Lennarts 

kunskapssyn skiljer sig från de två andras. Lennart anser, att berättandet skall användas för att 

fästa kunskap medan Joel och Torsten anser att berättandet skall användas för att överföra 

kunskap och befästa den. 

 Kortsiktigheten i det anekdotiska berättandet är det jag anser vara den största risken med 

anekdoterna. Anledningen till detta är det att anekdoterna saknar en intrig, vilket gör att de 

lätt blir ointressanta i längden. Detta kan i sin tur leda till att en lärare som använder sig av 

många anekdoter lätt kan få sitt berättande “stämplat” som tråkigt. Kanske är det detta som 

ligger bakom det Lennart säger, när han framhåller att: “Hur god berättare man än är, så är det 

alltid några som nickar till efter ett tag.”  

 Ovan redogör jag för att det muntliga berättandet har en stor kapacitet att förmedla och 

bevara kunskap. Vilket också, enligt min mening, är den främsta styrkan hos det muntliga 

berättandet och det främsta argumentet för berättandets plats i historieundervisningen, dvs. 

elever tar lättare till sig och minns kunskap längre om den förmedlats via berättandet än 

genom andra undervisningsmetoder. Det finns dock andra mycket starka argument för att 

använda berättandet, tex. det blir ett avbrott från den vanliga undervisningen; den skapar 

känslor som gör att historien blir levande; den väcker intresse; leder till mer djupgående 

kunskap (Lennart: borra inte hyvla); etc. Alla dessa argument gör, enligt mig, att berättandet 

är en nödvändighet i historieundervisningen. Men berättandet kan inte användas i alla 

situationer utan jag håller fullständigt med Lennart, när han säger, att berättandet är en metod 

bland flera och att det är viktigt med variation.  

 När passar då berättandet in i historieundervisningen och när gör det inte det? På denna 

fråga finns det många relevanta utgångspunkter för en diskussion. De utgångspunkter jag 

väljer att utgå från är berättarens förmåga att berätta, samt hur de två definitionerna, 

berättande i vid och snäv mening, påverkar detta. 
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   Lärarens förmåga att berätta, anser jag, är den viktigaste anledningen till om berättandet 

passar in eller inte i undervisningen. Kan en lärare inte berätta bör han/hon kanske inte 

använda berättandet i sin undervisning.    

 Utgår man från berättande ur den vida definitionen är berättandet alltid delaktigt i 

historieundervisningen, dvs. man kan inte ens diskutera om berättandet passar eller inte passar 

in. Detta utifrån att definitionen bygger på det narrativistiska paradigmet, dvs. det vi kallar 

för historia följer berättandets logik genom att vi tänker oss historien som en berättelse. Alltså 

varje gång vi närmar oss historien gör vi det i en berättandets kontext.  

  Men ser man det muntliga historiska berättandet utifrån den snäva definitionen finns det 

situationer när berättandet inte passar in i historieundervisningen.  

 Det snäva berättandet handlar om att berätta berättelser, som skapats efter vissa bestämda 

kriterier för att passa vissa pedagogiska syften.  Detta gör, att när syftet med undervisningen 

inte kan uppnås genom berättelser som uppfyller de snäva berättelsernas kriterier, passar inte 

berättandet in, pga. att berättandet då inte utgörs av berättelser. Detta är något som framgår av 

de förslag till situationer som Joel och Torsten ger under intervjuerna. Joel säger, att 

berättandet inte kan användas när det handlar om att återge statiska beskrivningar: "Det är 

liksom fakta, då funkar ju inte berättelsen riktigt. Berättelser är ju bra för att skildra konflikter 

och förändring och så. Inte för att förklara hur någonting var mer statiskt." och Torsten 

berättar att: "Man måste ju stanna upp och analysera saker och ting och då [...] räcker det inte 

riktigt till skulle jag vilja säga i ordets vanliga bemärkelse." I båda dessa situationer hamnar 

syftet utanför kriterierna för det snäva berättandets berättelser, dvs. i bådas fall saknas rörelse 

genom att det inte finns någon handling/intrig som rör framställningen från punkt A till B. 

Vidare kan man också koppla Torstens resonemang, om att berättandet inte passar vid 

analyser, till det att berättande handlar om envägskommunikation. Detta gör att berättandet 

inte heller passar in när det uppstår en dialog, dvs. så fort det uppstår en diskussion kan man 

inte använda sig av berättandet.      

 Berättandets plats i historieundervisningen inkluderar också hur man skall använda 

berättandet i linje med kursplanens mål, dvs. hur man kan uppnå kursplanens mål med 

berättandet. Här finner jag att det Joel framhåller, och som får stöd av Torstens resonemang, 

är det som bör fungera bäst. Joel menar att elever inte kan lära sig något, om de inte är 

intresserade/motiverade av det de håller på med. Därför är berättelserna viktiga pga. att de 

stimulerar elevernas känslor som leder till att motivation uppstår. Längre än hit kommer man 

inte med berättande som läraraktivitet, när det gäller att uppfylla målen i kursplanen. 

Anledningen till detta är, att dagens styrdokument bygger på elevaktivitet, dvs. lärarna skall 
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ge elever verktyg att jobba med. Detta ser vi i kursplanen, genom att de flesta av målen är 

färdighetsmål, dvs. mål där eleverna skall visa vad de lärt sig. Därför bör man se berättandet 

som ett verktyg, som eleverna skall lära sig använda. Enligt Joel är elevberättande det yttersta 

målet med att använda berättandet i historieundervisningen.  

 Men utifrån det jag diskuterat ovan anser jag, att både det läraraktiva och elevaktiva 

berättandet inte kan uppnå alla mål i kursplanen. Det som gör att man inte kan uppnå alla mål 

i kursplanen med berättandet, är att alla mål inte kan kopplas till de kriterier som gäller för det 

snäva berättandets berättelser, dvs. om ett eller flera kriterier inte finns med i en muntlig 

framställning kan den inte definieras som en berättelse, tex. en analys. Utifrån detta sätt att se 

på berättandet och kursplanen är variation i undervisningen ett måste, pga. att annars uppnår 

man inte alla mål i kursplanen.  

  Innan jag avslutar denna diskussion, vill jag framhålla några av de viktigaste risker jag 

finner med det muntliga historiska berättandet.    

 Den första risken är den som framkommer i Berätta magistern, berätta! Några lärare 

framhåller där, att berättandet skapar en stark påverkansituation, hos eleverna, vilket gör att 

de är mer mottagliga för källkritiskt tvivelaktig information. Detta är också något som Joel 

nämner under intervjun: "Ja, om berättelsen är moraliskt tvivelaktig eller någonting sådant, så 

skulle man väl kunna säga att det är en jättestor risk med det." Men som lärare i dagens skola 

är en av de övergripande målen i kursplanen att öva källkritik vilket borde minimera risken 

för att elever tar in information som är källkritiskt tvivelaktig.  

 Nästa risk är den som Torsten framhåller, dvs. att berättelser riskerar att skapa illusoriska 

samband: 
Ibland har kanske berättelser en tendens att skapa samband som inte finns. Just därför 
att det ligger [...] i berättandets natur att  [...] skapa samband och ibland kanske [...] 
saker och ting inte är relaterade utan att det är slumpmässiga samband." 

 

Detta är något som är mycket viktigt att tänka på som lärare och, genom att vara medveten om 

att dessa felaktiga samband ibland uppstår, kan man förebygga dem. Detta genom att ge 

eleverna en chans att reflektera runt berättelserna och redovisa hur de har uppfattat dem. 

 Den sista stora risken jag finner med berättandet är den som följer hela processen från att 

skapa en berättelse till att berätta den. Denna risk är att tappa den röda tråden, vilket gör att 

eleverna inte förstår meningen med berättelsen, som i sin tur leder till att berättelserna blir 

ointressanta och bara ökar förvirringen i det som eleverna skall lära sig. Det bästa sättet att 

minimera risken för att man tappar tråden, är att ha syftet klart för sig när man skapar och 

berättar berättelsen. Då hamnar man inte i sådana fällor som att man plockar in för mycket 
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nytt i en redan färdig berättelse eller att man försöker täcka in för stora förlopp när man 

skapar den.  

 Men att tappa tråden kan göras med flit, som ett berättar knep. Enligt Torsten kan man 

låtsas tappa tråden och i slutet av berättelsen oväntat knyta tillbaka till den. Detta göra att 

berättelsen får ett oväntat inslag och den överraskningen som uppstår leder till att berättelsen 

blir mer intressant. Jag tror dock att detta knep är något som bör vara reserverat för experter. 

Anledningen till detta är att risken, om man inte vet vad man gör, är att eleverna tappar tråden 

på riktigt och då har berättelsen förverkat sitt syfte. Men detta är ändå mycket intressant och 

en dag kanske jag kommer att använda mig av det. 

 Innan jag avslutar denna diskussion vill jag som en sammanfattning konkretisera fördelar 

och risker med det muntliga historiska berättandet som undervisningsstrategi: 

  Fördelar 

1. Lättare att komma ihåg det man får berättat för sig på grund av att samband skapas. 

2. Skapar intresse för ämnet genom en inre och yttre mening . 

3. Det uppfyller grundläggande behov genom dess förklarande egenskaper.   

4. Avbrott från det vanliga undervisningen vilket leder till variation. 

 Risker 

1. Berättandet har en stark påverkanssituation, vilket kan leda till att eleverna blir 

mottagliga för källkritiskt tvivelaktig information.  

2. Att illusoriska samband skapas, genom att det ligger i berättandets natur att samband 

uppstår. 

3. Att tappa tråden, när man skapar eller berättar en berättelse pga. ett allt för oklart syfte. 

 Nu i efterhand anser jag, att min positiva syn jag hade till det muntliga historiska 

berättandet i början av denna studie, har stärkts och att denna undervisningsmetod kommer att 

följa mig genom hela mitt yrkesverksamma liv. Kanske kommer jag en dag att kunna berätta 

som, min främsta förebild inom denna konst, Lennart Behrendtz. Men återigen vill jag 

framhålla det Lennart Olsson säger under min intervju med honom, att berättandet är en 

metod bland flera och man måste variera sig.   
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3.2.3 Framtida forskning 
Efter denna uppsats finns det mycket kvar att studera inom ämnet historiedidaktik och 

området berättande. Jag finner tre intressanta förslag till vidare studier inom området. Dessa 

är: 

1. Det första förslaget är att man kan göra en komparativ studie. Med utgångspunkt i denna 

 uppsats tidigare forskning och teori skulle man intervjua elever till expertberättare. Sedan 

 skulle man jämföra denna uppsats resultat med det resultat man får fram av 

 elevintervjuerna. Hur nära ligger elevernas svar de intervjuade lärarnas och uppnår lärarna 

 de syften de har med sina berättelser?   

2. Ett intressant andra förslag är att studera lärare som använder sig av det skriftliga historiska 

 berättandet i sin historieundervisningen. Vilka är styrkorna respektive svagheterna med det 

 skriftliga berättandet och hur skulle man kunna arbeta ämnesöverskridande med detta 

 berättande?  

3. Det tredje förslaget är att man skulle göra en komparativ studie mellan det muntliga 

 historiska berättandet och det skriftliga. Hur skiljer sig det skriftliga berättandet från det 

 muntliga. Finns det tillfällen, när det skriftliga passar in och det muntliga inte gör det? 
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Bilaga 
Intervjuguide 

Bakgrund: 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vart har du jobbat som lärare? 

Den historiska berättelsen: 
1. Vilken är din relation till berättande och berättelser som verktyg för undervisning?  
2. Vad är en berättelse, hur skulle du definiera vad en berättelse är för något? 

3. Vad är en historisk berättelse? 

4. Vad bör en berättelse innehålla för att en berättelse skall vara bra? 

5. Vad är en bra historisk berättelse? 

Den historiska berättelsen i historieundervisning: 
1. Hur ofta använder du dig av berättande i din undervisning? 

2. Hur disponerar du en lektion när du använder dig av berättande? 

3. Vad är styrkan med berättande som undervisningsform? 

4. Vilka svagheter finner du i berättandet som undervisningsstrategi? 

5. Vad innebär det att ha en historiesyn för berättandet? 

6. Vilka mål (kursplanen) kan man nå med berättande? 

Att konstruera historiska berättelser:  
1. Hur går du tillväga? 

2. Vilka är fallgroparna när man skapar en berättelse? 
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