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I detta examensarbete tar vi reda på lärares, bibliotekariers och professionella berättares uppfattningar 

om och erfarenheter av muntligt berättande där syftet för det första är att synliggöra om det finns några 

generella drag för hur fenomenet beskrivs oavsett vilken yrkeskategori de tillfrågade tillhör. För det andra 

uppmärksammar vi vilken avsikt som intervjudeltagarna har med användandet av berättarmetoden men 

också i vilka sammanhang den förekommer. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

med två personer inom varje profession. Eftersom vi undersöker flera individers erfarenheter av samma 

fenomen, är en fenomenologisk ansats fördelaktig för att undersöka helhetsbilden av muntligt 

berättande. I resultatet kom vi fram till att muntligt berättande har flera positiva effekter. Den muntliga 

berättarmetoden är bland annat språkutvecklande och genom mötet skapas en gemenskap mellan 

berättare och åhörare. Den anses även engagerande oavsett med vilken intention den utförs och i vilka 

verksamheter och sammanhang som den används. En av slutsatserna är att de olika professionerna 

var eniga om att det finns vissa grundläggande egenskaper som måste existera för att aktiviteten ska 

kunna kallas muntligt berättande och dessa utgör fenomenets essens.  
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Förord  
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1. Inledning och syfte 

Tissel och tassel förgyller rummet när barnen intar en plats vid den runda mattan. Mitt hjärta 

börjar långsamt slå fortare, medan jag dämpar ljuset i rummet och tar fram asken med 

tändstickorna. Under förberedelsen av rummet stänger jag ute verkligheten för att barnen ska 

kunna skapa inre bilder och låta fantasin öppna upp för en annan värld. När jag sätter mig ner 

och lyfter blicken möts jag av förväntansfulla ansikten. Jag drar tändstickan mot asken, det 

knastrande ljudet fångar barnens uppmärksamhet och doften som sprider sig från tändstickan 

påminner om svavel. Tystnaden talar för gruppen och närvaron ökar, jag upplever att 

engagemanget är stort framför mig. Det är nu knäpptyst i ringen och vi blir tillsammans 

omslutna av en sfär där vi ska uppleva och erfara en outforskad omgivning med hjälp av 

fantasin. En känsla av spänning och förhoppning växer inom mig och barnen, när jag inleder 

berättandet med de välkända orden “Det var en gång”... (Lundberg & Jiewertz) 

Texten ovan är vår egen framställning av hur en stund med muntligt berättande kan uppfattas 

av en pedagog. Tanken är att ge dig som läsare en inblick i hur en stund med muntligt berättande 

kan upplevas utifrån berättarens synvinkel. Denna framställning lyfter fram omgivningens, 

sinnesstämningarnas och handlingarnas betydelse för det muntliga berättandet. Det är 

erfarenheter av berättandesessioner liknande den i exemplet ovan samt ny kunskap från 

lärarutbildningen som tillsammans har ökat vårt intresse för att närmare ta reda på erfarna 

personers uppfattningar om och erfarenheter av fenomenet muntligt berättande i arbetet. De 

professionella och erfarna yrkespersonerna som vi har undersökt är lärare, bibliotekarier och 

professionella berättare, vilka alla använder muntligt berättande i någon utsträckning (Bamkin, 

Goulding & Maynard 2013).  

Muntligt berättande har sedan urminnes tider förts vidare mellan människor, generationer och 

platser (Fast 2001). Per Gustavsson (2011) understryker att berättandet fortfarande är aktuellt 

idag och frodas som aldrig förr. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2019 (Lgr 11) lyfter fram berättande som centralt i flera ämnen och årskurser vilket visar att 

fenomenet ännu är relevant. Genom att undersöka de tre yrkeskategoriernas uppfattningar och 

erfarenheter fyller vi en kunskapslucka inom området muntligt berättande.     

Syftet med uppsatsen är att belysa fenomenet muntligt berättande utifrån olika perspektiv som 

representeras av yrkeskategorierna lärare, bibliotekarier och professionella berättare. Vi 

undersöker deras uppfattningar om och erfarenheter av muntligt berättande för att å ena sidan 
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synliggöra om det finns några generella drag för hur fenomenet beskrivs oavsett vilken 

yrkeskategori de tillfrågade tillhör, men å andra sidan även uppmärksamma i vilka sammanhang 

den förekommer och vilken avsikt de har med användandet. För att uppfylla syftet med arbetet 

har frågeställningar formulerats och dessa presenteras nedan.   

1.1 Frågeställningar 

 Vilka generella drag framkommer som kännetecken av intervjudeltagarnas 

uppfattningar om och erfarenheter av muntligt berättande och utgör fenomenets 

essens? 

 I vilka situationer och sammanhang uttrycker några lärare, bibliotekarier och 

professionella berättare att det muntliga berättandet tar sig i uttryck? 

 Vilka avsikter har lärare, bibliotekarier och professionella berättare med användandet 

av den muntliga berättarmetoden? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I arbetet används en fenomenologisk ansats där uppfattningar om och erfarenheter av fenomenet 

muntligt berättande undersöks. Vår undersökning väntas bidra till det rådande forskningsläget 

genom att fylla en kunskapslucka vilket förklaras mer nyanserat i avsnitt 2.5. En redogörelse 

för tidigare forskning inom området presenteras härnäst i kapitel 2. Därefter behandlar kapitel 

3 fenomenologin som utgör arbetets teoretiska ansats. En beskrivning av vår undersökning steg 

för steg presenteras i kapitel 4. Undersökningens resultat och analys utgör kapitel 5 där 

resultatet analyseras i förhållande till tidigare forskning och den fenomenologiska ansatsen. 

Kapitel 6 är den sista delen i arbetet där överensstämmelser och motsättningar mellan tidigare 

forskning och undersökningens resultat presenteras. Detta utgör grunden för de slutsatser som 

dras för att sammanfatta resultatet i förhållande till arbetets frågeställningar.    
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2. Kunskapsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om fenomenet muntligt berättande. I avsnitt 2.1 

definierar vi begreppet muntligt berättande samt ger en kort beskrivning av andra centrala 

begrepp som förekommer i uppsatsen. Under avsnitt 2.2 redogör vi för en helhetsbild av 

forskningsfältets olika teoretiska perspektiv. I avsnitt 2.3 presenteras tidigare forskning om 

muntligt berättande och dess tillhörande underrubriker. Slutligen presenterar vi i avsnitt 2.4 den 

forskning som vi funnit om lärares, bibliotekariers och professionella berättares uppfattningar 

om och erfarenheter av muntligt berättande, innan en sammanfattning avslutar kapitel 2. 

2.1 Centrala begrepp och definitioner  

Det muntliga berättandet uppfattas, används och definieras olika som citatet nedan förtydligar. 

Detta leder till att definitionerna av muntligt berättande skiljer sig åt, vilket gör det svårt att 

hitta en definition som stämmer överens med vår uppfattning av det muntliga berättandet. 

Därför kommer vi nedan att presentera hur vi och andra forskare definierar muntligt berättande 

samt ge översiktliga förklaringar till de relevanta begrepp som förekommer i 

kunskapsöversikten.  

Storytelling is an art, a science, and a way of life. To define storytelling or storyteller 

is to try to make concrete that which is abstract. Suffice is to say that storytelling is 

among the oldest forms of communication. It exists in every culture. Storytelling is 

the commonality of all human beings, in all places, in all times. It is used to educate, 

to inspire, to record historical events, to entertain, to transmit cultural mores. 

(Collins & Cooper 1997, s.1).  

Muntligt berättande har inte någon gemensam vetenskaplig definition där det tydligt framgår 

vad muntligt berättande innefattar (Kuyvenhoven 2005). Moira Dougherty påpekar i sin studie 

att “storytelling has as many definitions as there are stories” (Dougherty 2012, s. 51). Vi har 

därför valt att skapa en egen definition av muntligt berättande i detta arbete som har tagit form 

utifrån olika forskares uppfattningar och våra egna tankar. Definitionen bidrar till en 

avgränsning inom området storytelling som håller oss inom ramarna och ger uppsatsen ett 

innehåll som är enhetligt.  

Vår definition är utformad i anslutning till några forskares definitioner och syn på muntligt 

berättande. Vilka dessa forskare är presenteras i stycket nedan och anledningen till att vi valde 

att utgå ifrån delar av deras definitioner var den att dessa forskare har gemensamma synpunkter 
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på vad storytelling är. Eftersom det var fler forskare som lyfte gemensamma aspekter av 

muntligt berättande i sina definitioner ansåg vi att de delarna var centrala och dess relevans 

stärktes. Dessa delar av definitionerna överensstämmer även mer med de erfarenheter av 

storytelling som vi har sedan tidigare, i jämförelse med andra forskares definitioner som vi inte 

anser utgör lika bärande delar av vår definition. 

Ola Henricsson, Silwa Claesson (2016) och Johanna Kuyvenhoven (2005) är några forskare 

som definierar muntligt berättande på ett sätt som stämmer överens med våra erfarenheter av 

fenomenet. Muntligt berättande som aktivitet beskrivs av Kuyvenhoven (2005) som “a face to 

face event, a story told orally in each other’s presence and from memory” (Kuyvenhoven 2005, 

s. 33). Henricsson och Claesson (2016) menar att begreppet storytelling används för att 

definiera det planerade berättandet som sker i klassrummet, vilket avspeglar sig i deras studie 

som är genomförd inom skolväsendet. Däremot ansåg vi att ingen av dessa forskare som vi hade 

tittat på har ett sammanhängande komprimerat stycke med en förklaring av fenomenet. Detta 

gör att vi av den anledningen har konstruerat en egen definition baserat på ovanstående 

forskning och egna erfarenheter av fenomenet. Den kursiva texten är de centrala delarna som 

tillsammans utgör vår definition av muntligt berättande.  

För oss är muntligt berättande en aktivitet som sker utan textstöd likt berättartraditionen som 

har fört historier vidare mellan generationer. Att berätta utan textstöd görs till skillnad från 

högläsning från minnet. Med vår definition menar vi också att aktiviteten ska vara planerad 

och därför vara en avsiktlig aktivitet och inte enbart genomföras för att underhålla. Vi anser 

också att det traditionella berättandet måste ha en publik, frambringa en gemenskap samt vara 

inspirerande och intresseväckande. Det traditionella muntliga berättandet som vi fokuserar på 

att definiera, skapar en närvaro i rummet mellan berättaren och åhörarna genom att det sker på 

fri hand, alltså utan text som stöd (Kuyvenhoven 2005).  

Ovan har muntligt berättande definierats som aktivitet och i detta stycke redogör vi för vad vi 

anser att berättande innefattar. Berättandets innehåll är enligt oss inte något som nödvändigtvis 

behöver vara fiktivt utan kan också vara faktabaserat. Aktiviteten kan användas i olika syften 

och detta resulterar i att berättelsernas innehåll kan variera. Därför anser vi att en kombination 

av fakta och fiktion erbjuds genom fenomenet muntligt berättande och att en faktaberättelse 

inte behöver utesluta att berättandet innehåller fiktion. Beroende på berättarens syfte och dess 

mottagare kan berättelser ha ett varierande innehåll och vara till exempel vetenskapligt, 

historiskt, erfarenhetsbaserat, påhittat eller poetiskt.  
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Andra begrepp som förekommer i vår kunskapsöversikt och som vi anser behöver förklaras 

nedan är muntliga berättare, digital storytelling, corporate storytelling, interactive storytelling, 

planerat berättande, spontant berättande, narrativitet och literacy. 

Lärare och bibliotekarier som det har gjorts forskning på använder sig alla av muntligt 

berättande men alla väljer inte att identifiera sig som muntliga berättare utan endast som en 

användare av berättande i olika sammanhang (Dougherty 2012). Eftersom vissa lärare och 

bibliotekarier ändå ser sig själva som muntliga berättare kan vi inte beteckna den tredje 

yrkeskategorin vid dess korrekta namn muntliga berättare. Hädanefter används istället 

benämningen professionella berättare då dem är utbildade och arbetar professionellt med 

muntligt berättande. Detta innebär att de blir inhyrda i olika verksamheter för att berätta eller 

hålla i olika workshops om metoden.   

Begreppen muntligt berättande, storytelling och berättande används fortsättningsvis synonymt 

med varandra i uppsatsen trots att begreppen används olika beroende på om de förekommer i 

svensk eller internationell forskning. Likaså betyder begreppen muntlig berättare, storyteller 

och berättare samma sak.   

Digital storytelling definieras utifrån Leslie Rule (2010) som berättelser som blir effektfulla när 

röst, musik, färgglada karaktärer, situationer och bilder kombineras (Rule 2010). Utifrån Rules 

(2010) definition tolkar vi det som att berättelser som förklaras i föregående mening 

förekommer i digitala verktyg som till exempel appar, film eller datorspel.    

Corporate storytelling handlar om ett samarbete mellan individer i ett företag eller i en 

verksamhet (Gill 2011) för att skapa effektivitet vilket görs genom storytelling för att innehållet 

ska bli påtagligt och minnesvärt (McLellan 2006).   

Interactive storytelling är en form av berättande som på olika sätt, analogt eller digitalt, ger 

åhörarna möjlighet att uttrycka sitt engagemang och bidra till berättandet. Berättarens roll blir 

att ta tillvara på publikens engagemang i sina responser och därefter utvecklas historien på ett 

oförutbestämbart sätt. Interactive storytelling utmärker sig från andra former av berättande då 

publiken är med i skapandet av berättelsen (Wikipedia 2019).   

Planerat berättande är en aktivitet som berättaren har avsatt tid till och har en bestämd avsikt 

och ett tydligt syfte. Om berättaren avser att använda planerat berättande ges det möjlighet att 
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skapa och iscensätta en berättarmiljö vilket kan förstärka upplevelsen av berättandet 

(Henricsson & Claesson 2016).   

Spontant berättande är en aktivitet som inte är planerad innan utförandet. Denna aktivitet 

påträffas därför vanligen i situationer där berättaren använder tidigare, pågående och 

kommande händelser som ett underlag till historien. Det spontana berättandet sker alltså i nuet 

och som begreppet förklarar, mer spontant än det planerade berättandet (Henricsson & Claesson 

2016). 

Narrativitet hävdar Marianne Bamkin, Anne Goulding och Sally Maynard (2013) är all form 

av vardaglig kommunikation till och mellan människor. Judith Elkin, Briony Train och Debbie 

Denham menar att det till exempel sker när någon beskriver ett hektiskt möte till andra kolleger 

eller när någon berättar ett skämt (Elkin, Train & Denham 2003 se Bamkin, Goulding & 

Maynard 2013).   

Literacy innefattar mer än att läsa och skriva även om de utgör de mest väsentliga aspekterna 

av literacy. Idag omfattar förståelsen av literacy mycket mer och Alberta Educations definition 

av literacy är att läskunnighet är en ambition och förmåga att kommunicera överallt på alla 

platser i livet (Alberta Education 2019). Carina Fast (2007) använder i sitt arbete begreppet 

textorienterade aktiviteter för att förklara literacy och menar då att tal, skrift och bilder ingår i 

begreppet text. I vissa sammanhang använder hon även begreppet skriftspråkliga aktiviteter 

som Roger Säljö (2005) hävdar motsvarar den engelska benämningen literacy.     

2.2 Forskningsfältets teoretiska perspektiv 

Fenomenet muntligt berättande kan förutom att vara en berättarmetod också anses vara ett 

begrepp då det namnger en aktivitet som utförs. Däremot kan begreppet stå för olika saker 

eftersom det finns olika uppfattningar om vad muntligt berättande är, vilket grundar sig i olika 

syn på världen, människan, kunskap och lärande. I uppsatsen presenteras en gemensam 

förståelse kring det muntliga berättandet som metod och begrepp med utgångspunkt i forskarna 

som nämns i avsnitt 2.1. Forskarna använder begreppet storytelling olika och hur de väljer att 

presentera det i sina studier och vilket värde de laddar det med, avslöjar en bakomliggande syn 

på kunskap och lärande samt vilka faktorer som är väsentliga för att det ska bli muntligt 

berättande.  
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Tidigare forskning inom området muntligt berättande har använt sig av olika teorier och 

metoder för att undersöka fenomenet. Inom forskningsfältet är några av de mest framträdande 

ingångarna för att belysa muntligt berättande ett fenomenologiskt, hermeneutiskt och 

etnografiskt perspektiv. Dessa ingångar har vi funnit i empiriska studier med olika 

metodinriktningar där både observationer, experiment och intervjuer varit tillvägagångssätt för 

studierna i insamlandet av empiri. Forskningen som används i vårt arbete speglar helheten av 

forskningsfältet eftersom den har sin hemhörighet i ovan presenterade teoretiska perspektiv. Att 

etnografin används som teoretiskt perspektiv i forskning om fenomenet muntligt berättande är 

förståeligt då etnografin har som huvudsyfte att synliggöra utsatta folkgrupper eller fenomen så 

att dess existens inte ska upphöra (Denscombe 2018). Muntligt berättande är en gammal 

tradition som har förändrats i takt med samhället men för att det traditionella muntliga 

berättandet inte ska försvinna i skuggan av annan teknologi så är det viktigt att fenomenet 

uppmärksammas och belyses i forskning. För att kunna inspirera andra och skapa nytt liv i 

berättarmetoden behöver en rättvis bild av fenomenet presenteras. För att kunna göra detta så 

är det betydelsefullt att man utgår ifrån fenomenet självt och de levda erfarenheter som har 

skapats i användandet av berättarmetoden, vilket fenomenologin intresserar sig för (Bjurwill 

1995). Fenomenologin har olika inriktningar och en av dessa är hermeneutiken som också 

används i forskning om muntligt berättande. Denna tradition ingår i fenomenologin och är 

därför svår att skilja från andra inriktningar men den har likt all fenomenologisk forskning 

intresse för vardagliga företeelser (Denscombe 2018). Alla tidigare nämnda teorier har en tydlig 

koppling mellan varandra och är en central ingång när fenomenet ska beskrivas. Andra 

teoretiska perspektiv som framkommit i forskningsfältet som helhet är också forskning om 

varandet i världen, det vill säga ontologins kärna (Henricsson & Lundgren 2016). Etnologer, 

fenomenologer och antropologer kan anses ha en syn på kunskap och lärande som har 

utgångspunkt i språk, sociala och kulturella aspekter då dessa forskare använder sig av tidigare 

nämnda teoretiska perspektiv. Det sociokulturella perspektivet har en gemensam syn på 

kunskap och lärande som de ovanstående teorierna där det sociala samspelet och språket som 

verktyg möjliggör att ett lärande sker. Det sociokulturella perspektivet är en teori som har 

likheter med tidigare nämnda teoretiska perspektiv eftersom språket, sociala samt kulturella 

aspekter anses vara en utgångspunkt för lärande även i den sociokulturella teorin. Detta gör i 

sin tur att fenomenologi, hermeneutiken och etnografin blir naturliga inslag i studier om 

muntligt berättande.  
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2.3 Muntligt berättande  

Muntligt berättande har enligt forskningen flera olika användningsområden och metoden anses 

vara språkutvecklande. I följande rubrik redogör vi för hur fenomenet muntligt berättande ser 

ut i praktiken samt vilka olika genrer som ingår i muntligt berättande. Därefter presenteras en 

aspekt som forskare anser är av betydelse i sina studier, nämligen relationen mellan berättare 

och åhörare. 

2.3.1 Muntligt berättande i praktiken 

Muntligt berättande är ett fenomen som har olika användningsområden och skilda syften enligt 

Kuyvenhoven (2005). Under många år runt om i världen har det traditionella muntliga 

berättandet använts i syfte att utbilda, föra vidare normer och värden från en generation till en 

annan (Fast 2001). I takt med att samhället har förändrats har fenomenet anpassats och 

berättandet har funnit nya ingångar och användningsområden (Gustavsson 2011). Gustavsson 

hävdar att corporate storytelling, digital storytelling, läkande berättande och berättande som 

pedagogiskt redskap idag är olika sätt att använda storytelling på. Att dessa nya ingångar för 

det muntliga berättandet finns, upptäckte vi också i vår sökprocess då det fanns forskning på 

storytelling i förhållande till flerspråkighet, digitala sammanhang och inom vården för att 

rehabilitera eller i syfte att läka. Att fenomenet fortfarande är relevant belyser Märtha 

Andersson (2014) när hon skriver att “storytelling har mindre betydelse i skolorna idag, men är 

viktigt för att skolan inte bara ska bli faktabaserad” (Andersson 2014, s. 186). Berättandet i 

detta syfte genererar något utöver fakta till den ordinarie undervisningen. Gustavsson (2011) 

instämmer med Andersson att muntligt berättande är högst relevant och han hävdar att 

berättande frodas som aldrig förr i Sverige. 

Muntligt berättande har visat sig ha flera positiva effekter på barns lärande och främjar bland 

annat deras språkutveckling (Nilsson 2001). Kuyvenhoven (2005) uttrycker också att muntligt 

berättande idag används i syfte att verka språkutvecklande men att det också är en eftertänksam 

och planerad aktivitet som skapar lustfylldhet samt har en positiv inverkan på lärandet. Ola 

Henricsson och Michael Lundgren (2016) instämmer med den positiva synen på den muntliga 

berättarmetoden och framhåller även betydelsen för flerspråkiga elever. De menar att muntligt 

berättande genererar möjlighet för alla elever att förbättra sitt språk men också att utvecklas 

som person. Även Carina Fast (2001) ser fördelar med muntligt berättande och beskriver det 

som “ett betydelsefullt led i barnens språkutveckling men också i deras identitetsskapande.” 
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(2001, s. 6). Detta är två saker som Skolverket i Lgr 11 (2019) syfte för ämnet svenska 

framhåller som: “I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden.” (Lgr11 2019, s. 257). Sammanfattningsvis ger Skolverket ut direktiv på vad som 

ska läras ut i skolan och en uppfattning av Skolverkets riktlinjer är att när barn lyssnar till 

muntliga berättelser, ges de möjlighet att utveckla och använda sin utökade språkförståelse på 

nya sätt som till exempel att tänka, kommunicera och lära (Lgr11 2019). 

Berättande förekommer som ovan nämnts i Lgr 11 (2019), men det är som sagt också ett 

fenomen som kan användas i andra sammanhang än i skolan. Med anledning av det så har vi i 

vår undersökning lyssnat till uppfattningar som finns kring fenomenet när det används i andra 

kontexter. En kort presentation av ingången i vår undersökning förtydligas i sista stycket under 

nedanstående rubrik. 

2.3.2 Berättelser med olika genrer  

För oss innebär storytelling att man berättar historier från olika generar men vad som berättas, 

när det berättas och vilket syfte berättandet har är upp till den muntliga berättaren. I 

berättandesituationerna kan berättelser som presenteras ha olika avsikter och därmed tillhöra 

olika genrer. Beroende på i vilka sammanhang och vad syftet är med berättandet, kan det som 

tidigare nämnts förekomma historier som har ett vetenskapligt, historiskt, erfarenhetsbaserat, 

påhittat eller ett poetiskt innehåll. En av bibliotekarierna i Houstons (2016) studie om 

storytelling påstår att det är viktigt att all litteratur och alla genrer används i berättande och att 

berättandet oavsett detta ska hålla samma kvalitet.  

Beroende på om man är en lärare, bibliotekarie eller professionell berättare är avsikten med och 

användandet av berättandet olika.  Detta gör att de olika yrkespersonerna förmodligen använder 

berättelser med skilda innehåll och genrer. I forskningen framkom det att de berättelserna som 

lärare berättar har en tydlig koppling till ämnesundervisning med ett pedagogiskt syfte 

(Dougherty 2012). Professionella berättare har mer som syfte att sprida folksagor och sägner 

samt värna om människors egna berättelser (Berättarnätet Kronoberg u.å.). Vår uppfattning var 

att bibliotekarier använde muntligt berättande för att göra barn bekanta med olika former av 

litteratur och att de nyttjar sin litteraturkunskap i valet av berättelser till en grupp och baserar 

det på den specifika gruppen och utefter deras ålder. 
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2.3.3 Berättare och åhörare   

Genom att författaren anpassar den muntliga berättelsen efter sina åhörare möjliggörs en 

interaktion mellan deltagarna som gör historien relevant för just den gruppen (Dougherty 2012). 

Dougherty menar att det är “give and take between storyteller and audience” som gör kontakten 

möjlig och att känslan av närvaro uppstår (2012, s. 167). Gustavsson (2011) som är en 

professionell berättare utgår ifrån ett grundläggande berättarstoff när han berättar men anpassar 

historien efter gruppen vilket gör att det uppstår en personlig kontakt med åhörarna. Detta 

innebär att ingen berättarstund blir den andre lik. Han skapar en dialog med publiken i 

berättarstunden och detta gör att åhörarna blir lika betydelsefulla i formandet av berättelsen som 

han själv (Gustavsson 2011). Kent Adelmann (2009) skriver om hur samtal och samlyssna är 

samma sak. Samtalet och samlyssnandet skapas tillsammans med andra (Adelmann 2009) och 

muntligt berättande är en aktivitet som möjliggör en gemensam interaktion mellan berättare och 

åhörare. Gustavsson (2011) bekräftar detta med att båda parterna i en berättarsession är lika 

viktiga.  

För att berättaren ska fånga publikens engagemang behöver hen vara skicklig på att använda 

bland annat naturliga gester och mimik. Berättaren kan använda kroppsspråket och mimiken 

för att signalera olika saker i en historia som till exempel att sänka rösten för att förmedla till 

publiken att något är på gång att hända i berättelsen eller att det är viktigt att de koncentrerar 

sig och lyssnar uppmärksamt (Fast 2001). 

För att skapa goda förutsättningar för en stund med berättande kan det vara fördelaktigt att hitta 

en lugn plats där åhörarna kan koppla av (Fast 2001) och där det förhoppningsvis inte uppstår 

störningar som även Kuyvenhoven (2005) anser är något som ska undvikas. Fast (2001) 

uttrycker också att det är bra att placera barnen nära varandra eftersom det genererar en känsla 

av gemenskap. Som berättare är det viktigt att låta blicken vandra och bibehålla en ögonkontakt 

med alla som är delaktiga så de känner sig involverande i berättandet (Fast 2001). Artefakter 

kan även användas för att engagera publiken och exempel på detta är utklädning och 

iscensättning av en miljö och plats (Henricsson & Lundgren 2016). 

När en stund med muntligt berättande inleds kan det vara bra att markera att något viktigt är på 

gång att hända (Fast 2001). Lärare som intervjuas i Henricssons och Claessons (2016) artikel 

berättar att de mentalt behövde förbereda sig på att berättandet skulle börja vilket de gjorde 
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genom att ställa sig på ett speciellt sätt eller ta på sig en berättarhatt som signalerade att det var 

dags (Henricsson & Lundgren 2016). 

2.4 Uppfattningar och erfarenheter  

I detta avsnitt följer tre rubriker som alla i någon utsträckning tar upp erfarenheter av samt 

uppfattningar och påståenden om fenomenet muntligt berättande. Forskningen presenteras 

under uppsatsens rubriker: lärare, bibliotekarier och professionella berättare. Under rubriken 

lärare presenteras forskningen i följd efter varandra under tre olika rubriker som utgör 

studiernas titel. Under rubriken bibliotekarier redovisas forskningen i en gemensam text och 

inte varsitt avsnitt som under rubriken lärare. I avsnittet professionella berättare är forskningen 

presenterad enligt samma struktur som rubriken bibliotekarier.  

2.4.1 Lärare  

Teachers´experiences of telling stories in primary and lower secondary Swedish classrooms. 

Henricsson och Claesson (2016) studerar lärares uppfattningar om och erfarenheter av spontant 

och planerat berättande i svenska låg- och mellanstadieklasser. De genomförde en empirisk 

studie med ett hermeneutiskt fenomenologiskt perspektiv med förhoppningen om att förstå 

lärarnas varande i världen och vad den levda människan har för betydelse i den vardagliga 

klassrumskontexten (Henricsson & Claesson 2016).  För att få en inblick i lärares uppfattningar 

om muntligt berättande gjordes ett urval på 20 lärare med blandad yrkeserfarenhet för 

medverkan i semistrukturerade intervjuer (Henricsson & Claesson 2016). Henricsson och 

Claesson har för avsikt att bredda bilden av fenomenet muntligt berättande genom att fråga 

intervjudeltagarna om deras erfarenheter angående vad som hände under en stund med 

berättande, istället för deras åsikter om fenomenet (Henricsson & Claesson 2016). I studien 

ansåg sig intervjudeltagarna inte vara muntliga berättare men däremot uppfattade de sig som 

lärare som stundtals använde berättelser och berättande i undervisningen (Henricsson & 

Claesson 2016). 

Berättande i undervisningen kan enligt Henricsson och Claesson användas i både planerade och 

spontana sammanhang. Lärarna i deras studie ansåg sig använda både det spontana och det 

planerade muntliga berättandet, men det spontana berättandet avvändes mer frekvent 

(Henricsson & Claesson 2016). När inspiration uppstod av en tidigare, pågående eller 

kommande händelse, påträffades vanligen det spontana berättandet. En spontan berättaraktivitet 
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kommande händelse, påträffades vanligen det spontana berättandet. En spontan berättaraktivitet 

kan inspireras av en händelse på rasten eller av den undervisning som bedrivs. Den planerade 

berättandeaktiviteten var inte åsidosatt trots att det spontana berättandet användes mer, utan det 

gavs på samma sätt utrymme då det enligt lärarnas uppfattningar kunde generera stimulans för 

elevernas nyfikenhet och intresse för ämnesundervisningen (Henricsson & Claesson 2016). 

Avslutningsvis hävdar lärarna att det är av vikt att berättandet används i klassrummet eftersom 

det annars finns en risk att all undervisning blir faktabaserad. Detta lyfts fram för att motivera 

användandet av storytelling då det framkom i Anderssons (2014) avhandling att 

berättartraditionen inte längre är en lika stor och viktig del i den svenska skolans undervisning 

vilket Henricsson och Claesson (2016) diskuterar i artikeln. 

Once upon a teacher: A phenomenological investigation of teachers who begin to use 

storytelling in their classrooms 

Doughertys (2012) avhandling är en hermeneutisk fenomenologisk studie där hon undersöker 

lärares levda erfarenhet och uppfattningar om att börja använda storytelling i sitt klassrum. 

Detta görs genom observationer, samtal och intervjuer av fem grundskollärare i olika åldrar, 

med olika etniska bakgrunder och blandade yrkeserfarenheter (Dougherty 2012). Dougherty 

menar att när lärarna började att muntligt berätta historier för sina klasser så förstod de under 

studiens process att det fanns ett värde i deras pedagogiska kunskap. Användningen av 

berättandet i klassrummet gav lärarna en utmaning som skapade högre förväntningar på deras 

undervisning och därför fick lärarna också ett förnyat engagemang och tilltro till sin egen 

yrkesroll (Dougherty 2012). I studien finns ett citat av Lipke där hon understryker att 

storytelling kan förekomma i avseende “to entertain, to teach, to build a community of sharing” 

(Lipke 1994 se Dougherty 2012, s. 75). Livo och Reitz uttrycker att storytelling oavsett 

användandets syfte, aldrig har en likadan berättarsituation utan att den förändras efter 

omständigheterna (Livo & Reitz 1986 se Dougherty 2012). Lärare som använder storytelling i 

klassrummet är medvetna om att det är en undervisningsmetod som utvidgar fantasin och att 

detta sker i ett klassrumsklimat där det finns en trygghet (Dougherty 2012). Lärarnas 

uppfattning var också att både de och eleverna fick en möjlighet att drömma sig bort, uppleva 

fantasi och glädje genom storytelling (Dougherty 2012). 
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In the presence of each other: A pedagogy of storytelling 

Genom att ta plats i en mellanstadieklass under en halvårsperiod för observation och intervjuer 

var Kuyvenhovens (2005) syfte att utöka sin förståelse för vad som skedde under storytelling 

och få syn på vilken roll det muntliga berättandet hade i klassrummet. Kuyvenhoven 

genomförde en etnografisk studie. Linda Stender var läraren som både intervjuades och 

observerades i studien. Hon arbetade med storytelling på ett sätt som hon uppfattade som en ny 

teori (Kuyvenhoven 2005). Enligt Stender är storytelling alla former av informationsbyte och 

hon delar upp berättandet i tre olika metoddelar som genererar olika kunskaper men alla strävar 

efter att utbilda eleverna. Metoddelarna är social awareness, mindful interaction och deep 

imaginative engagement och dessa beskrivs sammanfattande nedan (Kuyvenhoven 2005). 

Social awareness är en av metoddelarna som läraren i studien använde i arbete med storytelling 

i klassrummet och den handlar om att skapa dialoger mellan olika individer. I studien tas 

klassråd eller samtal mellan eleverna upp som exempel på sammanhang med storytelling där 

social awareness blir synligt när eleverna delar med sig och lyssnar. Deep imaginative 

engagement är det andra arbetssättet som hon använder i storytelling med syfte att utbilda 

eleverna. Begreppet gagnar förmågan att utvidga sin fantasi men den ger också kunskap om 

mänsklig erfarenhet. Genom det arbetssättet får deltagarna möjlighet att utveckla sin empati för 

andra och samtidigt skapas en betydelsefull närvaro mellan deltagarna. Den tredje metoddelen 

som läraren använder är mindful interaction och den innefattar personliga tankar i berättande 

och dessa tankar pågår mellan de andra metoddelarna, social awareness och deep imaginative 

engagement. Mindful interaction kan enligt läraren i studien fungera för att minnas information 

eller instruktioner (Kuyvenhoven 2005). Stender gör en uppdelning av storytelling med de olika 

metoddelarna ovan och understryker att alla behövs för att det ska vara en lärorik undervisning. 

Hon förtydligar däremot att delarna inte är helt åtskilda utan barnen rör sig mellan alla de olika 

metoddelarna under ett och samma tillfälle med muntligt berättande.  

I intervjuerna berättade Stender att storytelling bidrog till elevernas utbildning genom att 

eleverna vågade experimentera mer med språket vilket ledde till att eleverna fick mer mod och 

ett bättre självförtroende (Kuyvenhoven 2005). Elevernas övning av sitt eget berättande i 

samtal, ansåg Stender leda till att de började värdesätta sina egna traditioner och historier vilket 

gjorde dem stolta. De lärde också känna sig själva och de andra eleverna i samband med 

berättandet. Sammanfattningsvis ansåg Stender att användandet av storytelling ledde till en 

ökad familjär känsla i klassen, möjlighet att utveckla ordförrådet, mod och att de hade blivit 
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erbjudna språkträning där de fått leka med språket vilket därför ledde till bättre kontroll 

(Kuyvenhoven 2005). 

Enligt läraren i studien har storytelling positiva effekter på elevers kunskap och utbildning 

vilket gör att det finns starka motiv för att använda det muntliga berättandet. Stender motiverar 

arbetsmetoden som en språkutvecklande metod som också kan användas för att nå förståelse 

för matematiska problem samt kontextualisera undervisning inom samhällskunskap och historia 

(Kuyvenhoven 2005) Avslutningsvis menar Stender i Kuyvenhovens avhandling att berättelser 

ger njutning samtidigt som de också är en gåva att dela med sig av till varandra. 

2.4.2 Bibliotekarier 

Forskning inom området bibliotekariers uppfattningar om muntligt berättande är begränsad. 

Däremot finns det ganska många studier som istället intresserar sig för deras åsikter och 

påstående om storytelling samt användandet av berättandet. Biblioteken är en av platserna där 

planerad storytelling uppträder men det är också en plats som över tid har digitaliserats vilket 

har lett till förändring i verksamheten och kan därför ses som ett mediacenter där digital 

storytelling nu förekommer (Rule 2010). I Storbritannien sker storytelling regelbundet på 

biblioteken men förekommer även i mobila bibliotek, som bokbussar (Bamkin, Goulding & 

Maynard 2013). Bamkin, Goulding och Maynard nämner en bibliotekariers förhoppning med 

de mobila biblioteken i sin studie, där avsikten är att ge fler barn möjlighet att möta berättelser 

genom att erbjuda berättande och litteratur där barnen befinner sig istället för att barnen ska ta 

sig till lokala bibliotek. De mobila bibliotekens besök på olika platser är tidsbestämda och 

storytelling som sker pågår en kortare tid samt är mer spontana och frekventa. De menar att 

platsen där det muntliga berättandet utspelar sig kan variera och därför kan det påträffas både 

inomhus och utomhus. Oavsett var berättandet sker är det vanligt att barnen sitter på golvet eller 

på marken i en ring så att alla kan se berättaren men sittplatser är något som bör övervägas. 

Eileen Colwell hävdar att barnen kan bli rastlösa när de sitter på golvet och vill gärna att de ska 

sitta på bestämda platser för berättandet (Colwell 1991 se Bamkin, Goulding & Maynard 2013). 

Det som Colwell kommer fram till i studien är att det inte alltid går att styra hur åhörarna 

placerar sig och därför är berättaren den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt berättande då 

berättarens plats går att kontrollera. 

En av orsakerna till att biblioteken har storytelling menar Judy MacLean är för att lyssnandet 

ger barnen möjlighet till att tidigt utveckla literacy, kommunikation och sociala färdigheter 
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(MacLean 2008 se Bamkin, Goulding & Maynard 2013). Houston är en bibliotekarie som i sin 

artikel diskuterar uppfattningen om litteraturens betydelse. Hon anser att muntligt berättande är 

en väsentlig del i språkutvecklingen som även bidrar till barns literacyförmåga (Houston 2016). 

Margaret Meek menar att muntligt berättande förser barnet med förväntningar på hur 

utvecklandet av läs- och skrivfärdigheter kan komma att se ut (Meek 1982 se Bamkin, Goulding 

& Maynard 2013). Barnens interaktion med en vuxen, till exempel en bibliotekarie kan vara 

fördelaktigt för kognitiv utveckling och koncentration.  

Bibliotekarierna som arbetade med muntligt berättande använde olika tekniker (Bamkin, 

Goulding & Maynard 2013) och i studien som gjordes av Åsa Hedemark (2017) framkom det 

också att bibliotekarierna gick tillväga på olika sätt i storytellingsessionerna där vissa endast 

läste från böcker medan andra snarare gjorde en föreställning med olika artefakter eller använde 

rösten. Röster och ansiktsuttryck var väl förekommande och används för att väcka känslor och 

åhörarnas uppmärksamhet. De olika teknikerna och sätten som bibliotekarierna använde sig 

utav gjorde att varje berättelse blev unik (Bamkin, Goulding & Maynard 2013). 

Bibliotekarier anser att en höjdpunkt inom deras yrke är när de har stunder med muntligt 

berättande där de får möta förväntansfulla barn och känna att ett band skapas mellan alla i 

gruppen under tiden som historien utvecklas (MacDonald, Whitman, J. M & Whitman, N. F 

2014). I rubriken om bibliotekariers uppfattning om fenomenet muntligt berättande har det 

presenterats många fördelar med aktiviteten. De sammanfattade skälet till att de berättar 

historier med det syftet är bland annat att det stimulerar deras språkutveckling, ökar deras 

literacy och skapar gemenskap (Bamkin, Goulding & Maynard 2013).  

2.4.3 Professionella berättare     

Forskning om storytelling och professionella berättare vad gäller deras uppfattningar och 

erfarenheter finns i mindre utsträckning. Vanligare är det att professionella berättare istället 

skriver handböcker om storytelling som metod där det också framgår hur man bli en bra 

berättare. Förutom att skriva böcker med tydliga hänvisningar om hur man blir en bra berättare 

har det även gjorts vetenskapliga studier inom samma område. Där framkom det att 

självförtroende är en betydelsefull faktor för att våga testa utföra muntligt berättande framför 

andra och att bristen av denna faktor hävdas vara orsaken till att många inte ger storytelling en 

chans (Brown & Friday 2011). Henricsson och Lundgren (2016) instämmer och anser att många 
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vuxna känner sig osäkra men poängterar att övning är nyckeln till framgång som muntlig 

berättare.  

Hedemark (2017) beskriver i sin studie att några av berättarsessionerna var ledda av 

professionella berättare istället för bibliotekarier och framställningen skedde utan något 

textmaterial. De berättar direkt ifrån minnet men i berättarsessionerna uppträder inte 

professionella berättare bara som en artist eller skådespelare, utan är först och främst goda 

lyssnare som observerar gruppen noga för att anpassa berättelsen efter mottagarna (Zipes 1995). 

En storyteller har lyckats med berättarsessionen om åhörarna känner sig som en del i historien 

(Klein 2016). Genom att eleverna får vara en del i historien kan en tilltro till och ett engagemang 

för läsande och skrivande skapas, vilket i sin tur kan bidra till deras språkutveckling 

understryker Jack Zipes (1995). 

Professionella berättare har som arbete att åka runt och underhålla och skapa nyfikenhet i 

skolor, bibliotek och i andra verksamheter. Ofta sker berättarsessionerna utan regelbundenhet 

men Zipes (1995) uttrycker att professionella storytellers bör integreras i skolan då ett 

samarbete rekommenderas och att besöken med fördel sker kontinuerligt och i ett sammanhang. 

Storytelling är en aktivitet som kan användas i skolan eller andra verksamheter för att ”plant 

ideas, broaden perspectives, develop values, and solve problems” (Klein 2016, s.1). Storytelling 

handlar också om att göra barnen delaktiga i berättandet på olika sätt och syftet är att skapa 

deltagande och engagemang i förhoppning om att de utvecklar sitt språk (Brown & Friday 

2011). Muntligt berättande tillför en känsla av magi och erbjuder en möjlighet där både 

berättare och barns fantasi kan mötas i en gemensam kreativ process (Brown & Friday 2011). 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Diskussionen om den tidigare forskningen som följer nedan kommer att besvara frågorna: Finns 

det några centrala gemensamma teman som är framträdande i forskningen? Förekommer det 

några meningsskiljaktigheter mellan den presenterade forskningen? Fyller den här uppsatsen 

en kunskapslucka och vad tillför den i så fall till det rådande forskningsläget? 

Forskning som vi har tagit del av inom de olika yrkeskategorierna i förhållande till storytelling 

har gemensamma centrala delar som är framträdande i de ovanstående avsnitten lärare, 

bibliotekarier och professionella berättare. För det första nämns det att storytelling har fler 

användningsområde vilket resulterar i att det berättas historier med skilda syften och innehåll 
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samt i olika verksamheter. Det planerade och spontana muntliga berättandet poängteras i den 

forskningen vi har läst och en konklusion är att det spontana berättandet är mer förekommande 

i olika verksamheter än det planerade, även om det planerade förekommer både i sammanhang 

där lärare, bibliotekarier och professionella berättare är verksamma. Oavsett om 

berättarsessionen är spontan eller planerad hävdar forskningen att den är språkutvecklande. 

Zipes (1995) anser att muntligt berättande bidrar till språkutvecklingen genom att det genererar 

engagemang för läsande och skrivande, vilket utgör en tidig literacyutveckling enligt forskning 

(Bamkin, Goulding & Maynard 2013).   

För det andra kan vi utefter den bearbetade forskningen konstatera att ännu en gemensam 

framträdande del är att storytelling är en aktivitet som ger möjlighet till en gemenskap och 

närvaro mellan berättaren och åhörarna. I storytellingsessionen erbjuds deltagarna att leva sig 

in i berättandet och med hjälp av fantasin ges berättaren och åhörarna möjlighet att mötas i en 

gemensam kreativ process. För det tredje uttrycker forskningen att det är en intresseväckande 

upplevelse som leder till att barnen involveras, engageras, fantiserar och drömmer sig bort. Det 

är en aktivitet som kan väcka mycket känslor och gör att berättandet blir ihågkommet. Historier 

som berättas muntligen för en person i ung ålder bär denne ofta med sig i minnet när den blir 

äldre. Detta har blivit synligt i forskning där många forskare som studerat storytelling inleder 

sin studie med att berätta om sina första minnen av storytelling där de allt som oftast också 

kommer ihåg vad historien handlade om. Vi har likt andra forskare också valt att presentera 

delar av våra minnen om muntligt berättande från de tidiga skolåren i vår inledning av studien.         

Som diskuterats ovan fanns det flera gemensamma åsikter, uppfattningar om och erfarenheter 

av storytelling men en aspekt som det rådde skillnader om i forskningen var definitionerna av 

muntligt berättande. I vår kunskapsöversikt har inte ett enskilt avsnitt om problematiska 

aspekter rörande muntligt berättande presenterats. Detta beror på att den forskningen vi har 

studerat inte har lyft fram dessa aspekter av fenomenet, utan personerna som studerats i 

forskningen har presenterat en positiv sida av muntligt berättande. Vårt syfte med 

kunskapsöversikten var att presentera ett samlat kunskapsläge av den forskning som finns inom 

området och därför har vår kunskapsöversikt ett innehåll som speglar den samlade forskningen. 

Forskning visar att de tre yrkeskategorier lärare, bibliotekarier och professionella berättare i 

någon mån berättar historier (Bamkin, Goulding & Maynard 2013) vilket styrker vårt urval i 

undersökningen som presenteras närmare i avsnitt 4.3. Att det finns forskning om storytelling 

inom valda yrkeskategorier indikerar också att fenomenet muntligt berättande ingår i samtligas 
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profession. I studerandet av forskning uppstod det frågor hos oss som inte blev besvarade i 

forskningen. Frågorna vi ställde oss handlade om hur berättarna kände inför storytelling, 

upplevde fenomenet samt vilka erfarenheter de hade. Bristen på forskning som behandlar 

innehållet i våra frågor bekräftas av Kuyvenhoven (2005) som i sin forskning beskriver en 

kunskapslucka då hon anser att lärares röst sällan blir hörd. Det är med anledning av detta som 

vi väljer att göra en studie som belyser lärares uppfattningar och erfarenheter. Kombinationen 

av de tre yrkeskategorierna och vår inriktning på uppfattningar och erfarenheter gör att studien 

utifrån den forskningen vi har tittat på, är unik och fyller en kunskapslucka inom området. Med 

vår undersökning kommer vi besvara de frågeställningar som är baserade på det vi saknade i 

den rådande forskningen och dessa presenteras ovan i avsnitt 1.1.  
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3. Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel följer en beskrivning av det teoretiska perspektivet fenomenologi där vi redogör 

för dess förgrundsgestalter och framväxt samt vad teorin innebär och några relevanta begrepp 

inom den. I uppsatsen har vi en fenomenologisk ansats som syftar till att undersöka erfarenheten 

av fenomenet genom att ta reda på subjektens intentioner i förhållande till muntligt berättande.  

Upphovsmannen till den fenomenologiska skolbildningen är Edmund Husserl men många 

andra personer har efter honom vidareutvecklat teorin genom att formulera nya begrepp och 

inriktningar (Husserl 2004). Några av dessa personer är Maurice Merleau-Ponty och Jan 

Bengtsson och Inger Berndtsson som använder de fenomenologiska begreppen levd kropp och 

livsvärld. Merleau-Ponty ser människans kropp ur ett nytt perspektiv: kroppen är inte bara ett 

objekt för medvetandet (Leijonhufvud 2008) utan vår kropp är redskapet som ger oss tillgång 

till världen, man är sin kropp (Bengtsson 2005). Den levda kroppen är alltså inte enbart ett 

objekt utan ses även av Merleau-Ponty som ett subjekt då vår kropp alltid är med oss och inte 

går att avlägsna sig ifrån (1945 se Bengtsson & Berndtsson 2015). Detta sätt att se på den levda 

kroppen påverkar begreppet livsvärld (Leijonhufvud 2008) som står för den värld som vi lever 

i och som förändras beroende på det subjektet som utgås ifrån och dess kontext (Bengtsson 

2005). För att förklara vad begreppet livsvärld innebär följer nedan i Bengtssons bok med 

livsvärlden som grund en beskrivning av Husserl: 

Den föregår och förutsätts av vetenskap och reflektion. Vi befinner oss alltid redan 

i en värld som vi är förtrogna med och tar för given, den är självklart alltid där. […] 

Livsvärlden kan människan aldrig undslippa så länge hon är i livet. Den är självklart 

där i allt människan företar sig och tas utan reservation för given genom hela livet. 

(Bengtsson 2005, s.18) 

Enligt Husserl ingår som sagt alla människor i en gemensam livsvärld men den gemensamma 

livsvärlden uppfattas av alla individer på olika sätt, vilket enligt Young kallas för 

upplevelsevärldar (Henricsson & Lundgren 2016). Den enskilda individens upplevelse och 

förståelse för världen är det som vi i detta arbete refererar till när vi talar om den egna 

livsvärlden. Max Van Manen framhåller att denna livsvärld är komplex och förändras utefter 

subjektet och de kontexter som din levda kropp ingår i. Detta förklarar han genom uttrycket 

”The basic things about our lifeworld (such as the experience of lived time, lived space, lived 

body, and lived human relation) are preverbal and therefore hard to describe” (Van Manen 

1990, s.18). Komplexiteten i livsvärlden är motiveringen till att vi analyserar 
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intervjudeltagarnas uppfattningar om och erfarenheter av muntligt berättande till en mer 

subjektiv livsvärld. Det är viktigt att man skaffar sig en förståelse för hela människan och 

dennes upplevda livsvärld eftersom ”all erfarenhet har sin grund i ett erfarande subjekt” 

(Bengtsson 2005, s.84). För att ta reda på erfarenheter är det viktigt att utgå ifrån ett första-

persons-perspektiv (Leijonhufvud 2008) och vara uppmärksam på subjektiva upplevelser av 

fenomenet.  Det är viktigt att utforska människans upplevda vardagsvärld eftersom den ”är 

själva utgångspunkten för all vetenskaplig kunskap.” (Egidius 2020) och styrker därför 

betydelsen av vårt perspektiv.     

Bengtsson och Berndtsson (2015) beskriver begreppet livsvärld som att den är beroende av 

individerna som ingår i den och dessa individer påverkas även av den värld som de lever i 

eftersom de är sammanflätade med varandra. De förklarar sammanflätning med ”förändrar vi 

något i världen, förändras även individen, och ändras individen, ändras även världen.” 

(Bengtsson & Berndtsson 2015, s. 22). Allt som för individen är möjligt att möta genom 

erfarenheter ingår i livsvärden och för oss människor blir därför livsvärlden föränderlig 

(Bengtsson & Berndtsson 2015). Livsvärlden kan däremot samtidigt ses som oföränderlig enligt 

Susanna Leijonhufvud eftersom vi trots olika perspektiv och livsvärldar ändå är en del av 

samma värld då ”vi delar vår värld med varandra” (Leijonhufvud 2008, s. 54). Vi som subjekt 

har alltså till viss del gemensamma förståelser och ett delat perspektiv om ett fenomen vilket 

kan förklaras med det fenomenologiska begreppet intersubjektivitet (Leijonhufvud 2008). Så 

även om ett fenomen erfars ur skilda perspektiv är och kommer det fortsättningsvis att vara 

samma fenomen, då människor på sätt och vis är förbundna med varandra i vår delade och 

gemensamma värld (Leijonhufvud 2008).  

Ett fenomen är uppbyggt av oföränderliga och grundläggande egenskaper som identifierar och 

karaktäriserar fenomenet som det är. Dessa oföränderliga delar utgör fenomenets essens. Essens 

är alltså det generella som måste finnas och som inte går att ta bort för att fenomenet ska förblir 

detsamma (Bjurwill 1995). Till exempel definieras en bok som en ”längre skrift vanligen i 

häftad el. inbunden form: med tonvikt på (det vanligen enhetliga) innehållet” (Svenska 

akademin 2020). Detta är alltså grundläggande egenskaper hos en bok och är fenomenets 

essens. Skulle vi ta bort någon av dessa egenskaper hade det inte längre varit en bok, det vill 

säga fenomenet hade blivit något annat. Däremot kan böcker ha skilda innehåll, utseende och 

storlek och detta är speciella saker som kan variera utan att boken upphör att existera (Bjurwill 

1995). För att finna fenomenets essens så behöver det betraktas ifrån olika synvinklar och 

perspektiv med utgångspunkt i sakerna själva, vilket är fenomenologins utgångspunkt (Bjurwill 
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1995). I vår undersökning betraktas fenomenet utifrån tre yrkesgrupper som utgör dessa 

synvinklar. 
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4. Metod och material 

I detta kapitel beskriver vi hur undersökningen har genomförts samt metoderna som har 

använts. Inledningsvis redovisas datainsamlingsmetoden som följs av rubriken fenomenologisk 

ansats där vi motiverar valet av ett fenomenologiskt perspektiv. Därefter redogör vi för 

urvalsprocessen och dess genomförande steg för steg. Kapitlets fjärde avsnitt är bearbetning av 

materialet där vi beskriver vår analysmetod som verktyg för att analysera det insamlade 

materialet. I de sista avsnitten i kapitlet behandlas arbetets reliabilitet och validitet följt av de 

etiska överväganden som undersökningen förhåller sig till.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

Syftet med arbetet är att undersöka lärares, bibliotekariers och professionella berättares 

uppfattningar om och erfarenheter av muntligt berättande som fenomen. Vi har därför använt 

metoden semistrukturerade intervjuer. Metoden är passande i förhållande till syftet med arbetet 

och våra frågeställningar. Dessutom genererar metoden kvalitativa data som är lämpligt för 

mindre forskningsstudier eftersom de inbegriper färre människor vilket kan leda till en mer 

fördjupad och detaljerad beskrivning av deras erfarenheter (Denscombe 2018). Kvalitativ 

forskning erbjuder också en möjlighet att undersöka människors upplevelser av ett fenomen i 

sitt sammanhang (Barajas Eriksson, Forsberg & Wengström 2013) vilket gör att metodansatsen 

är passande till vårt arbete. Bengtsson (2005) menar att det krävs någon form av möte för att vi 

ska kunna förstå andra människors erfarenheter utifrån deras synvinkel och livsvärldar. På så 

vis styrks vårt metodval med intervjuer både i Bengtsson (2005) och i Doughertys (2012) 

forskning där uppfattningar har varit en utgångspunkt på samma sätt som i vårt arbete.  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med en deltagare i taget för att få ett djup i 

samtalet vilket innebär att de fick tid och utrymme att utförligt och noggrant berätta om sina 

erfarenheter. Vi satte en gräns på en timmes intervjutid vilket ansågs rimligt utifrån de 

intervjufrågorna som vi önskade få svar på. Intervjutiden kom dock att variera beroende av om 

intervjudeltagarna valde att tillägga något utöver våra tänkta frågor samt hur utförligt och 

nyanserat intervjudeltagarna valde att besvara frågorna. I de semistrukturerade intervjuerna 

hade vi förutbestämda grundfrågor som omfattade olika huvudteman som ansågs vara relevanta 

utifrån undersökningens frågeställningar. Intervjufrågorna som användes var öppet formulerade 

för att ge utrymme för intervjudeltagarna att med egna ord beskriva och redogöra för sina 

uppfattningar och känslomässiga upplevelser om fenomenet. Syftet med den här typen av frågor 
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var att få en helhetsbild av deras syn på och användandet av muntligt berättande. Under tiden 

som intervjun pågick kunde strukturen på intervjufrågorna ändras och kompletteras med 

relevanta följdfrågor i syfte att fördjupa innehållet i den information som intervjudeltagarna 

lyfte fram. Den här metoden är flexibel och intervjudeltagarna ges större utrymme att utveckla 

sina svar i jämförelse med en strukturerad intervju som har ett planerat frågeformulär och 

upplägg (Denscombe 2018). Metoden är av fördjupande karaktär och ger möjlighet att grundligt 

och djupgående ställa öppna frågor inom området till de utvalda intervjudeltagarna. 

Intervjuprocessen ger ”[…] de intervjuade möjlighet att tillhandahålla en ’redogörelse’ för sina 

erfarenheter. Det är deras version, berättade med deras egna ord” (Denscombe 2018, s.194). 

De semistrukturerade intervjuerna möjliggör sammanfattningsvis utrymme för deltagarna att 

tala ingående och utveckla sina uppfattningar, tankar och resonemang (Denscombe 2018). 

4.2 Fenomenologisk ansats  

Det fenomenologiska perspektivet som är grunden för vår uppsats är en erfarenhetsteori som 

handlar om att förstå andras livsvärldar som följer med in i olika kontexter eftersom livsvärlden 

upplevs olika för alla individer. Vår undersökning handlar om att förstå någon annans 

uppfattningar i förhållande till sina egna tankar och livsvärldar vilket Kullenberg1 anser skapar 

intersubjektivitet mellan varandra i ett möte som vi i intervjuerna bör vara medvetna om. Enligt 

Martyn Denscombe (2018) uttrycks det att den sociala världen är komplex att förstå sig på men 

genom att använda ett fenomenologiskt perspektiv i forskning skapas det möjligheter att på nära 

håll gå in på djupet och få precisa förklaringar och beskrivningar av ett fenomen för att finna 

dess essens. Detta kan hjälpa oss att förstå hur delar av den komplexa verkligheten uppfattas 

utifrån olika personers perspektiv och deras livsvärldar. 

Det livsvärldsfenomenologiska perspektivet kan generera fördelar i forskning och bidra till en 

förståelse av den sociala tillvaron men det går också att kritisera teorin utifrån ett antal aspekter. 

Kritiken mot den fenomenologiska teorin är bland annat att den inte är tillräckligt objektiv och 

analyserande utan framstår som beskrivande och fokuserar på att lyfta fram det subjektiva 

perspektivet (Denscombe 2018). Trots de kritiska aspekterna anser vi att det 

livsvärldsfenomenologiska perspektivet också har fördelar och är passande till vår uppsats. 

Teorin är till exempel lämplig för småskaliga forskningsprojekt och genomförs ofta på specifika 

platser som bland annat skola och bibliotek (Denscombe 2018). En annan fördel med en 

                                                           
1 Tina Kullenberg, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid högskolan Kristianstad, föreläsning den 22 
oktober 2019. 
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fenomenologisk inriktning är att den till skillnad från en icke fenomenologisk forskning kan 

förstås av fler mottagare då den är baserad på människors erfarenheter om ett fenomen i den 

vardagliga världen och på så sätt bildas en närhet till den erfarna verkligheten. Detta betyder att 

människor kan relatera till vårt arbete eftersom den bygger på ett vardagligt fenomen och vår 

uppfattning är att det fenomenologiska perspektivet skapar en förankring mellan vetenskaplig 

forskning och människor i deras liv (Bengtsson 2005). Sammanfattningsvis fokuserar vår 

uppsats på subjektivitet genom beskrivningar och uppfattningar hos sex olika intervjudeltagare 

vilket leder till att forskningen sker i mindre omfattning där ett fenomenologiskt perspektiv blir 

fördelaktigt (Denscombe 2018). 

4.3 Urval och genomförande  

I vår uppsats har vi med hjälp av metoden semistrukturerade intervjuer lyssnat till lärare, 

bibliotekarier och professionella berättare och deras uppfattningar om och erfarenheter av 

muntligt berättande som fenomen. Det är intressesant att lyfta dessa tre yrkeskategoriers 

uppfattningar eftersom Fast anser att “den muntliga berättartraditionen borde ha en given plats” 

(Fast 2001, s. 6) i pedagogiska verksamheter som till exempel skola och bibliotek. Den 

muntliga berättartraditionen är en gemensam nämnare för yrkeskategorierna som annars är 

olika i förhållande till varandra. Människor formas av saker såsom utbildning, tidigare 

erfarenheter, miljö och forskning vilket skulle kunna påverka yrkespersonernas syn på och 

användandet av muntligt berättande. Vår förhoppning med arbetet är att kunna bidra till det 

nuvarande forskningsläget om fenomenet muntligt berättande, genom att i resultatet synliggöra 

vilka generella drag som är gemensamma mellan intervjudeltagarna och vad som karaktäriserar 

muntligt berättande utifrån deras uppfattningar och erfarenheter.  

Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer med två personer från varje yrkeskategori 

lärare, bibliotekarier och professionella berättare. Urvalsprocessen inleddes med att vi 

formulerade ett informationsbrev och en samtyckesblankett. I informationsbrevet presenterades 

arbetets syfte samt vad vi med informationsbrevet hoppades att få hjälp med. Vi efterfrågade 

intervjudeltagare med erfarenheter av att arbeta med muntligt berättande och som kunde tänka 

sig att delta i en videoinspelad intervju för undersökningen. Informationsbrevet skickades ut till 

de flesta kommunerna i Skåne hos deras bibliotek och lågstadieskolor. Eftersom vår intention 

vid denna tidpunkt var att genomföra intervjuerna i form av personliga möten och på grund av 

tidsaspekten valdes därför närliggande kommuner ut. Vi kontaktade professionella berättare 

genom Sagobygden eftersom detta är en av få föreningar som arbetar professionellt med 
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muntligt berättande i olika verksamheter som till exempel skola, vård och bibliotek i Sverige. 

Personer som kände att de hade kompetenser och erfarenheter att tillföra till arbetet fick skicka 

in en intresseanmälan och utifrån dessa gjordes ett subjektivt urval. Det innebär att vi avsiktligt 

valde ut två lärare, två bibliotekarier och två professionella berättare som hade relevans för 

ämnet samt erfarenhet och kunskap om muntligt berättande (Denscombe 2018). När urvalet var 

klart skickades en bekräftelse ut till intervjudeltagarna och därmed också bokningstider för en 

intervju genom ett videosamtal via antingen Skype eller Zoom. Denscombe lyfter fram flera 

fördelar med internetbaserade intervjuer som till exempel att de förutom ett geografiskt avstånd 

är likvärdiga intervjuer med personliga möten. En annan fördel med internetbaserade intervjuer 

med webbkamera är att det kan ske visuellt, i realtid samt har fördelar beträffande transport och 

ekonomi (Denscombe 2018). Att använda ett videosamtal med en inspelningsfunktion 

underlättar då möjlighet ges att fokusera på intervjudeltagarnas svar snarare än att föra 

anteckningar (Trost 2005). Anledningen till att intervjuerna genomfördes via videosamtal 

istället för ett personligt möte mellan intervjuare och respondent, är av de rådande 

omständigheterna och de skärpta riktlinjerna kring viruset Covid-19.  

4.4 Bearbetning och analys av materialet 

Eftersom vi undersökt lärares, bibliotekariers och professionella berättares uppfattningar om 

och erfarenheter av muntligt berättande har vi använt oss av en fenomenologisk tematisk analys. 

Utgångspunkten med analysen är att synliggöra gemensamma generella drag och ta reda på 

fenomenets essens utifrån det insamlade materialet. Detta gjorde vi genom att ställa 

intervjudeltagarnas variationer av fenomenet i förhållande till varandra och på så sätt finna det 

som enligt de muntliga berättarna karaktäriserar fenomenet (Barajas Eriksson, Forsberg, 

Wengström 2013). Det var viktigt att vi som forskare försökte vara objektiva och enligt 

Katarina Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström ”lägga sina egna tidigare 

erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar om fenomenet åt sidan för att kunna komma 

fram till en förutsättningslös beskrivning av fenomenet” (Barajas Eriksson, Forsberg & 

Wengström 2013 s. 151).   

Efter genomförda och inspelade intervjuer transkriberades samtalen efterhand. De sex 

intervjuerna transkriberades på dator och vi gjorde ett medvetet val att utelämna utfyllnadsord 

och pauser då vi ansåg att det inte var relevanta för undersökningens resultat. I kapitel 5 där 

resultatet presenteras är grammatiska fel och felsägningar korrigerade då vi tar hänsyn till 
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intervjudeltagarna och på så sätt förhåller oss till de forskningsetiska principerna (Lindstedt 

2017).  

Analysmetodens olika steg är utformade med inspiration i Inger Lindstedts (2017) beskrivning 

av hur textanalys bör genomföras. Analysen börjar enligt Lindstedt redan vid transkriberingen 

och därför var det första steget i vår fenomenologiska tematiska analys alltså att transkribera 

det insamlade materialet som sedan skrevs ut i pappersform. Transkriberingarna var utformade 

med frågan som rubrik följt av ett stycke där intervjudeltagarens svar framgick. Om 

intervjudeltagarna började tala om något som inte hörde till frågan så skapades ett nytt stycke. 

Varje stycke fick en kod och denna användes som referensnummer i anteckningarna som 

gjordes i en kompletterande tabell. Steg två innebar att vi läste igenom transkriberingarna 

grundligt vilket stöds av Lindstedt (2017) som menar att detta är ett måste eftersom det kan 

finnas information som inte förutsågs innan och blev synligt vid första genomläsningen. I det 

tredje steget användes färgpennor för att markera de centrala delarna i de utskrivna 

transkriberingarna utefter våra frågeställningar. Anledningen till att vi använde olika 

färgpennor var för att det tydligt skulle framgå skillnader i det som av olika anledningar hade 

betydelse för undersökningens resultat (Lindstedt 2017). Utöver markeringarna i de 

transkriberade materialet användes en tabell där vi kunde föra mer detaljerade anteckningar om 

den markerade meningen samt där eventuella kopplingar till tidigare forskning och teoretiskt 

perspektiv också kunde göras.  I analysens fjärde steg markerades den information som ansågs 

passande som citat i kapitel 5 för att stödja vidare bevisföring av insamlat material (Lindstedt 

2017). I nästa steg fortsatte vi markera oklart innehåll i transkriberingarna och aspekter som 

krävde mer ingående analys. Den fenomenologiska tematiska analysens nästa steg var att 

sortera den information som färgmarkerades i syfte att skapa kategorier och teman av den 

dekonstruerade texten för att se vad som framkommit.  Det avslutande steget i vår analys var 

att skapa en helhetsbild av vad som framkommit i det insamlade materialet. Här ställde vi frågan 

vad resulterar det empiriska innehållet i för helhetsbild om fenomenet muntligt berättande? 

Detta ger oss svar på fenomenets oföränderliga delar, det vill säga fenomenets essens (Bjurwill 

1995). Sammanfattningsvis tog vi i vår analysprocess fasta på utsagor som bidrog till att besvara 

våra frågeställningar.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) hävdar att validitet innebär att mäta det som är för 

avsikt att mäta. Våra intervjufrågor hade en stark koppling till vårt syfte och frågeställningar 
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vilket innebär att vi kunde förvänta oss ett material som var passande i förhållande till det som 

vi avsett att mäta och därför får vår uppsats en hög validitet. Uppsatsen har även en 

utbildningsvetenskaplig relevans om den ställs i förhållande till tidigare forskning om muntligt 

berättande.2 Undersökningar likt vår kan inte självständigt dra allmänna slutsatser om muntligt 

berättande men kan däremot bidra till intressanta ingångar för andra forskare och fungera som 

utgångspunkt i vidare forskning (Denscombe 2018). 

Vi har i arbetet strävat efter att generera kvalitativa data på grund av tidsaspekten och valda 

frågeställningar. Vårt fenomenologiska perspektiv och vår metod ökade risken för ett 

beskrivande arbete vilket kan leda till att undersökningens resultat får en låg generaliserbarhet. 

Med en mer ingående förklaring menar vi att vårt subjektiva urval av intervjudeltagarna inte 

kan representera en övervägande del av befolkningen. Detta är med tanke på att alla har olika 

livsvärldar vilket i sin tur leder till subjektiva upplevelser om ett fenomen vilket synliggörs i 

kapitel 5 där de enskilda intervjudeltagarna uppfattningar presenteras. Vi hade endast möjlighet 

att genomföra sex intervjuer under den tiden vi hade till vårt förfogande och till följd av antalet 

intervjudeltagare samt det teoretiska perspektivet resulterar det i att undersökningen har en låg 

generaliserbarhet och en låg reliabilitet. Anledningen till att undersökningen får en låg 

reliabilitet grundar sig i användandet av semistrukturerade intervjuer där utförandet varierade 

och frågorna var föränderliga. Däremot var intervjudeltagarnas förutsättningar likvärdiga vad 

gäller att hitta en miljö för intervjun som de var bekväma med. De erbjöds även samma 

rättigheter vad gäller deltagandet och de fick samma tidsutrymme i intervjuerna. Skulle 

undersökningen genomförts på samma villkor vid ett senare tillfälle så hade det ändå inte bli 

samma utfall som tidigare eftersom beskrivningar och uppfattningar inte är konstanta eller 

gemensamma mellan människor, vilket betyder att reliabiliteten blir låg. Trots den låga 

generaliserbarheten och reliabiliteten är det en relevant undersökning att göra som komplement 

till tidigare forskning som genomförts inom området. 

4.6 Etiska överväganden 

När en undersökning som vilar på en datainsamling från och om människor genomförs, behöver 

det vanligtvis göras en etisk granskning för att inte undersökningen ska orsaka någon skada. 

Det finns övergripande regler om hur forskningen ska bedrivas utifrån ett etiskt perspektiv men 

detta skapar bara en gemensam vision om vad forskare ska eftersträva och fungerar som en 

                                                           
2 Tina Kullenberg, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid högskolan Kristianstad, föreläsning den 22 
oktober 2019. 
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moralisk kompass över vad som är rätt och fel. Reglerna ger däremot inte på något sätt direkta 

anvisningar om hur man ska göra i en viss situation och därför krävs det att man under 

forskningens genomförande är vaksam över situationen och tar ett personligt ansvar över de 

handlingarna som utförs (Denscombe 2018). Det finns fyra forskningsetiska huvudkrav som vi 

har förhållit oss till och som har väglett oss i arbetet med etiska överväganden. Kraven som 

gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet 2002). 

I rekryteringen av deltagare till forskningen hade vi sammanställt ett dokument som innehöll 

ett informationsbrev där vi presenterade oss själva och där information gavs om 

undersökningen. I dokumentet ingick även en samtyckesblankett som informerade deltagarna 

om rättigheter och skyldigheter vid medverkan i undersökningen. I blanketten framgick det 

bland annat att deltagarna när som helst hade möjlighet att dra tillbaka sitt deltagande oavsett 

var i processen vi befann oss. Även om detta samtycke inte var bindande på något sätt var det 

ändå ett skydd för oss som leder undersökningen mot anklagelser om en felaktig rekrytering av 

deltagare (Denscombe 2018). Godkända deltagare fick även i denna blankett bekräfta att de 

hade fått tillräckligt med information om undersökningen för de skulle kunna ta ett informerat 

beslut och bekräfta sitt deltagande i undersökningen. Vi formulerade oss i detta dokument på 

ett sätt som inte fick mottagarna att känna att de var tvingade att hjälpa till med forskningen, 

eftersom ett beslut om ett deltagande i en undersökning måste ske frivilligt (Denscombe 2018). 

Intervjuer är en personlig och djupgående metod som kan leda till att deltagare upplever sig 

utsatta och av den anledningen var det av största vikt att vi agerade professionellt samt förhöll 

oss noga till de etiska riktlinjerna om anonymisering (Denscombe 2018). För att kunna leda 

dessa intervjuer förväntades det att vi skulle ha erfarenheter av och kompetens om metoden för 

att undvika etiska problem där deltagarna kunde kommit till skada (Denscombe 2018).        

I datainsamlingsmetoden hanterades informationen konfidentiellt, vilket innebar att deltagarna 

skyddades genom att informanternas personuppgifter eller andra delar som kan avslöja och 

identifiera intervjudeltagarna togs bort. Detta är viktigt eftersom personlig information som 

framkommit i intervjuerna eventuellt kan skada deltagarna på olika sätt om den skulle 

exponeras för omvärlden utan avidentifiering (Denscombe 2018). Materialet förvarades säkert 

i väntan på publicering. Det insamlade materialet arkiveras i en viss tid för att möjligheten ska 

finnas att gå tillbaka och granska den. 
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel redogör vi för intervjudeltagarnas känslor, upplevelser och erfarenheter av 

muntligt berättande genom att redogöra för centrala delar som har framkommit av det insamlade 

materialet. De centrala delarna presenteras i avsnitten: vad är muntligt berättande, hur används 

muntligt berättande, varför används muntligt berättande. 

Intervjudeltagarna har i analys- och resultatdelen avidentifierats och tilldelats fingerade namn 

för att upprätthålla det som formulerades i samtyckesblanketten. Deltagarna i intervjuerna som 

vi kommer att följa i kommande avsnitt är Ludvig, Karin, Sara, Kristoffer, Peter och Tanja. 

Texten är formulerad så snarlikt intervjudeltagarnas uttalande som möjligt även om små 

korrigeringar har gjorts, förutom vid citat.  

Ludvig och Karin är undersökningens lärare och båda dessa är sedan tidigare utbildade 

grundskolelärare. Karin har erfarenhet av improvisationsteater medan Ludvig har erfarenhet i 

biblioteksverksamhet vid sidan av pågående studier i specialpedagogik.  

Sara och Kristoffer är undersökningens bibliotekarier och båda dessa har utbildning inom 

samma sektor. Sara har gått en berättarkurs medan Kristoffer har lärt sig muntligt berättande av 

sina kollegor, då det inte ingick i utbildningen.  

Peter och Tanja är undersökningens professionella berättare och de har båda lång erfarenhet av 

muntligt berättande. De har båda muntligt berättande som sin huvudsakliga sysselsättning och 

är några av de få som kan leva av sitt muntliga berättande idag. De har arbetat med muntligt 

berättande i flera andra verksamheter än skolan. Tanja är egentligen beteendevetare och har 

jobbat inom psykiatrin i olika sammanhang och ser sig själv som en berättarpedagog. Peter har 

en tidigare bakgrund som barnbibliotekarie och han ser sig själv som en underhållare.  

5.1 Vad är muntligt berättande 

5.1.1 Fenomenets essens 

I samtalen framkom det en gemensam förståelse om muntligt berättande som skulle kunna anses 

vara en allmän definition av fenomenet. Det som huvudsakligen var gemensamt och framkom 

i samtalen var betydelsen av mötet mellan berättaren och åhöraren. Alla intervjudeltagare 

definierar muntligt berättande som ett möte mellan minst två personer. Det vill säga det är en 

som berättar och en som lyssnar. Peter uttryckte att det är ordet ”muntligt” som betonar just 
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mötet mellan personer och det är i den interaktionen som berättelser skapas. Muntligt berättande 

beskrivs också av intervjudeltagarna som en gemensam aktivitet och de menar att, om det inte 

finns någon som lyssnar så är det inget muntligt berättande. Likt Bamkin, Goulding och 

Maynard (2013) så anser våra intervjudeltagare att muntligt berättande är något som man delar 

tillsammans och på så vis skapas en gemenskap i gruppen. I berättarsessionen är det inte enbart 

berättaren som är aktiv och åhörarna som är passiva utan publiken är också i hög grad aktiva 

och driver berättelsen fram med sina reaktioner skratt, gråt och andra åtbörder. Att detta utbyte 

mellan berättare och åhörare existerar bekräftas av Dougherty (2012) i tidigare forskning där 

hon uttrycket att det är ett ”give and take between storyteller and audience” (Dougherty, 2012, 

s. 167). För att kunna få publiken delaktig i berättandet och upprätthålla detta samspel, så krävs 

det att berättaren fångar sin publik och har en ständig ögonkontakt för att uppmärksamma om 

åhörarna är med eller om anpassningar bör göras.  

Fram tills nyligen har muntligt berättande skett öga mot öga, nu kan ett sådant möte också ske 

digitalt. Peter menar att det digitala mötet inte erbjuder samma känsla och kontakt som vid ett 

fysiskt möte. Detta styrker den fysiska kroppens betydelse då fenomenologin betonar att det är 

genom dess alla sinnen som berättarsessionen erfars (Bengtsson & Berndtsson 2015). Alla 

intervjudeltagarna anser att den fysiska närvaron i stunden är viktig. Peter beskriver berättandet 

som ögonblickets konst: så fort ordet är utsagt, så är det försvunnet. Det är inte möjligt att hålla 

fast vid ordet som i en skriven text eller bok vilket innebär att det är absolut närvaro i stunden.  

Sammanfattningsvis är några av de viktiga egenskaperna som utgör essen i muntligt berättande 

förekomsten av en berättelse, mötet mellan berättare och åhörare samt den fysiska närvaron. 

Att befinna sig fysiskt i rummet där berättarsessionen genomförs är enligt intervjudeltagarna 

avgörande då det bidrar till en närvaro som inte går att skapa genom ett digitalt möte. Med det 

sagt är kroppen även grundläggande. Dessa egenskaper bildar alltså fenomenets essens och kan 

förstås genom begreppet intersubjektivitet. Anledningen till det är att essensen är en gemensam 

förståelse av fenomenet utifrån skilda perspektivs erfarande. De grundläggande egenskaperna 

har alltså synliggjorts utifrån intervjudeltagarnas olika perspektiv och yrkesidentiteter med 

utgångspunkt i ”fenomenet självta”. Dessa generella egenskaper kan inte utelämnas utan att 

fenomenet byter form men det finns speciella aspekter som kan variera. De framkom till 

exempel i samtalen att yrkeskategorierna har skilda syften och ändamål, vilket förklaras med 

att de har olika kopplingar till fenomenet och att alla har olika livsvärldar.  
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5.1.2 Intervjudeltagarnas bakgrund och avsikt med berättandet 

I intervjuerna blev det påtagligt att intervjudeltagarna hade olika bakgrund vad gäller utbildning 

och erfarenhet. Analysen visade att detta har påverkat deras sätt att använda muntligt 

berättande. De professionella muntliga berättarna hade utbildning inom muntligt berättande och 

hade 10-40 års erfarenhet av att arbeta med det. En av bibliotekarierna hade gått en berättarkurs 

medan den andra berättaren var upplärd av kollegor som arbetade på samma sätt. Lärarna i 

undersökningen är båda utbildade grundskolelärare men Ludvig har även yrkeserfarenhet som 

skolbibliotekarie och Karin har erfarenhet av improvisationsteater. Intervjudeltagarnas olika 

bakgrund resulterar i att det muntliga berättandet utförs på olika sätt eftersom det formas av ens 

egen personlighet. Flera av intervjudeltagarna påstod nämligen att sättet som man berättar på 

är ett resultat av ens personlighet även om det fanns en gemensam förståelse för grundläggande 

egenskaper som måste ingå i berättandet. Alltså var det deras olika livsvärldar som påverkade 

hur de utförde sitt berättande, i vilka sammanhang det förekom och med vilken avsikt som det 

utfördes. 

I intervjuerna bekräftades det att lärare, bibliotekarier och professionella berättare hade skilda 

avsikter där även den muntliga berättarmetoden kunde användas i olika sammanhang och 

syften. Peter som är professionell berättare och som föreläser i utbildningssyfte menar att det 

viktigaste med muntligt berättandet är att ha roligt tillsammans och att väcka lust och glädje. I 

samtalen framkom det att Peter hade samma uppfattning som Sara och Kristoffer som menar 

att lusten och glädjen är grunden till att fler andra positiva effekter tillkommer. Peter anser inte 

att berättandet ska ha som syfte att uppnå någonting utan det ska undvika det instrumentella 

och istället vara en kul aktivitet. Han vill att åhörarna ska känna att han vill dela med sig och 

förmedla något. Tanja har som avsikt att inspirera det pedagogiska arbetet i skolan samt att 

hålla kulturarvet vid liv genom att utveckla de berättelserna som redan finns. Tanja tycker också 

att berättandet har en koppling till demokratin och därför vill hon inspirera andra människor till 

att våga berätta och göra sin röst hörd. Denna koppling framkom som en enskild åsikt i samtalen 

men den styrks genom Adelmann (2009) som menar att det ur ett lärarperspektiv är viktigt att 

alla röster blir hörda. Sara och Kristoffer är de intervjuande bibliotekarierna och de utelämnar 

kraven för lärande och istället fokuserar de på att ge barnen en upplevelse där de kan få drömma 

sig bort i en fantasivärld och få en stunds avkoppling. Lärarna Ludvig och Karin använder båda 

två inslag av scenkonst och drama i sitt berättande. Deras avsikt är däremot att erbjuda ett 

kunskapsinnehåll så som fakta och ämnesundervisningen på ett inspirerande sätt för att 

bibehålla engagemang och intresse för undervisningen.  
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5.1.3 Språkutveckling och positiva följder 

Muntligt berättande kan ses som en pedagogisk metod och har visat sig ha en god effekt på 

barns språkutveckling. Muntligt berättande får enligt intervjudeltagarna flera goda effekter, 

vilket tidigare forskning instämmer med (Nilsson 2001). Förutsättningen är dock att man måste 

skapa lust och glädje i berättarstunden om man vill uppnå dessa effekter. Intervjudeltagarna har 

redogjort för dessa effekter och de mest centrala kommer att presenteras nedan.  

Först och främst har intervjudeltagarna erfarit språkutveckling hos barnen. De har fått ett utökat 

ordförråd vilket resulterar i ett rikare språk som har blivit uppmärksammat i elevernas egna 

berättelser. För att stimulera och främja denna språkutveckling är det viktigt att berättaren har 

ett genomtänkt ordval och en tydlig meningsbyggnad. Med ett väl anpassat språk skapas 

förutsättningar för att barnen ska få ett mer avancerat språk. Under tiden som berättelsen pågår 

erbjuder muntligt berättande möjligheten att på ett naturligt sätt ge förklaringar på nya ord som 

inte ingår i åhörnars vardagsspråk.   

Förutom ett större ordförråd får även barnen en bättre förståelse för hur berättelser är 

uppbyggda. Karin kan se att barnens eget skrivande också har utvecklats och att berättelserna 

har en tydlig röd tråd från början till slut. Till följd av att barnen lär sig uppbyggnaden av 

berättelser så kan de också göra sig hörda genom att själva berätta på ett intressant sätt och dela 

med sig av sina minnen, vilket också anses vara viktigt för deras språkutveckling. Muntligt 

berättande är dessutom enligt Ludvig och Karin en bra ingång till den egna läsningen och kan 

ses som ett förstadium till litteratur. Sara uttryckte att kommunikationen är en möjlighet för att 

barnen ska få en god läsförståelse, läsförmåga, ordförståelse och förmåga att uttrycka sig i 

skrift. Tidigare forskning har också uppmärksammat och presenterat att språkutveckling är en 

av de följder som det muntliga berättandet för med sig. Zipes (1995) menar att språkutveckling 

blir ett resultat av att aktiviteten skapar engagemang för läsande och skrivande. Fast (2001) 

bekräftar att det muntliga berättandet är en språkutvecklande metod och Bamkin, Goulding och 

Maynard (2013) instämmer då de uttrycker att det utgör en betydelsefull del i barnens 

literacyutveckling.  

Muntligt berättande bidrar till att barnen får öva sin koncentration samt förmåga att lyssna. 

Genom att lyssna till bland annat platsanknutna sägner anser Peter att barnen kan utveckla en 

omvärldsorientering där de får förståelse för sin omvärld och insyn i människor och landskapets 

historia. Med muntligt berättande kan andra världar bli tillgängliga för en, vilket resulterar i att 

man utvecklar en empati och får en insyn i andra människors sätt att tycka och tänka. Även 
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Kuyenhoven (2005) anser att åhörare kan utveckla en empatisk förmåga genom användning av 

muntligt berättande då åhörarna får kunskap om mänsklig erfarenhet. I grunden är vi alla lika 

och genom att lyssna till andras berättelser kan vi få en känsla av igenkänning och därmed 

förenas vi i det muntliga berättandet. Muntligt berättande förenar olika människor. Det görs 

genom att lyssna och skapa en förståelse för andra och deras livsvärldar där ett resultat blir en 

känsla av empati. I det muntliga berättandet kan vi finna en gemensam förståelse för varandra, 

det vill säga intersubjektivitet. Därför kan berättandet genom en intersubjektiv förståelse för 

andra på så sätt ”överbrygga misstänksamhet, distansering, okunskaper och osäkerhet” som 

Peter uttryckte det. De minnen och berättelser som vi kan dela med varandra skapar inte bara 

en förståelse utan också en relation mellan den som berättar och den som lyssnar. Henricsson 

och Lundgren (2016) redogör även dem för att berättandet skapar en relation mellan berättare 

och åhörare, vilket också kan generera en känsla av gemenskap.    

Muntligt berättande kan användas på olika sätt beroende på i vilken situation och i vilken 

verksamhet de förkommer. Ett sätt att arbeta med muntligt berättande är att skapa en lugn 

stämning i klassrummet i början eller slutet av skoldagen. Det framkommer också att metoden 

har en förmåga att öka elevernas intresse för annan ämnesundervisning. Det lustfyllda 

berättandet spiller över på annat och gör att eleverna blir nyfikna och intresserade även av det 

som anses vara monotont arbete. Henricsson och Claesson (2016) instämmer med 

intervjudeltagarna och hävdar att det muntliga berättandet stimulerar elevernas nyfikenhet och 

intresse för ämnesundervisningen. Ludvig menar att om berättandet är lustfyllt utvecklas 

barnens egna tankar och fantasi. Karin uttryckte att ”barnen ska fyllas med en massa berättelser” 

och Kristoffer instämde genom att säga ”det kan inte bli för mycket, ju mer desto bättre”.  

I samtalen framkom det avslutningsvis att det finns olika sätt att arbeta vidare med de muntliga 

berättelserna. Ett av de exemplen som presenterades var att barnen hade fått rita bilder, skriva 

små texter till bilderna och öva innan de till sist fått återberätta berättelsen. Fler sätt att gå 

tillväga på är att illustrera ord från berättelsen och ha en öppen dialog om det som framkom där 

metakognitionen övas genom att de får berätta om sina inre bilder, vilka tankar som de fick och 

vilka egna frågor som uppstod under tiden. Som vi tidigare framhållit menar Zipes (1995) att 

när barn lyssnar till berättelser och på något sätt får bli delaktiga kan engagemang för läsande 

och skrivande skapas. Vikten av delaktighet i berättandet är alltså något som framkommit både 

i tidigare forskning och i vårt arbete.   
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5.2 Hur används muntligt berättande  

5.2.1 Sammanhang och situation 

Berättande är som tidigare nämnt en enkel metod att använda och därför används den i olika 

verksamheter i samhället. Detta bekräftar intervjudeltagarna genom en mängd exempel där de 

har använt berättande. Berättande kan påträffas i verksamheter i skolan, särskolan, 

dagligverksamhet, LSS-boenden och på äldreboende vilket bekräftas av Gustavsson (2011) i 

tidigare forskning. Muntligt berättande i skolans verksamhet kan vara ett redskap för att hjälpa 

och engagera oroliga barn eller barn med svenska som andraspråk. På en av Karins lektioner 

när hon använde muntligt berättande blev en nyanländ elev mer närvarande och intresserad än 

vid tillfällen när högläsning användes, vilket barnets tolk förmedlade till Karin. Detta anser hon 

vara talande för hur bra muntligt berättande är som redskap för att nå varandra och det erbjuder 

en möjlighet att ta tillvara på barnens erfarenheter och kunskaper. Karins upplevelse av 

situationen med den nyanlända eleven har även erfarits av andra lärare som Henricsson och 

Lundgren (2016) skriver om i sin bok. Det som uttrycktes var att en kontakt skapades mellan 

en lärare och en andraspråkselev genom muntligt berättande. Läraren fick en djupare förståelse 

för eleven då hen ville dela med sig av sina upplevelser, erfarenheter och känslor till följd av 

att aktiviteten skapade ett engagemang och intresse hos denne. Läraren upplevde likt Karin att 

det var en givande situation som möjliggjorde en kontakt (Henricsson & Lundgren 2016).       

Berättande kan också fungera i situationer när någon är i behov av tröst och där problematiken 

kan lösas med hjälp av en berättelse istället för att prata om det som är faktiskt. Detta har också 

Henricsson och Claesson (2016) i tidigare forskning upptäckt är en situation där det muntliga 

berättandet kan nyttjas. Dessa situationer skapar kontakt mellan berättaren och den som behöver 

stöd, vilket även lärare kan ha fördelar av i sitt pedagogiska arbete. Med detta sagt kan 

situationen och sammanhanget för berättandet variera och likaså innehållet. Tanja förklarade 

detta som att en berättelse aldrig blir likadan varje gång då den formas efter den situationen 

som man befinner sig i och det är detta som hon anser är så fantastiskt med berättande, ”man 

vet aldrig vad som händer”.  

5.2.2 Planerat och spontant berättande 

Samtliga intervjudeltagare i vårt arbete använde oftast planerat berättande men med inslag av 

spontanitet. Lärarna i Henricsson och Claessons (2016) studie använde det spontana berättandet 

mer frekvent. Intervjudeltagarna ansåg att ju mer förberedda de var desto friare blev de som 
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storytellers i sitt berättande, då det skapade en känsla av trygghet. Även om mycket tid lades på 

förberedelser så blev berättandet inte alltid som de tänkt sig eftersom förändringar behövde 

göras i berättelserna efterhand beroende på reaktioner och gruppens sammansättning. Detta 

verkar enligt oss rimligt då Livo och Reitz påstår att berättarsessionen förändras efter 

omständigheterna (Livo & Reitz 1986 se Dougherty 2012). Berättelsen får alltså växa fram 

under tiden och med sagt kan samma berättelse berättas flera gånger av samma person men 

ändå variera mellan tillfällena. Detta beror alltså på att berättelsen formas efter 

omständigheterna som Livo och Reitz uttrycker det (Livo & Reitz 1986 se Dougherty 2012). 

Intervjudeltagarna påstod därför att oberoende om detaljer varierar så var ändå den röda tråden 

i berättelsen densamma. Eftersom berättelser förändras efter omständigheter är det svårt att 

påstå att man antingen använder planerat eller spontant berättande. Tanja sa nämligen att 

improvisation och förmågan att vara spontan i stunden är viktigt i situationer med små barn 

eftersom man måste förhålla sig till de tankar och upplevelser som uppstår under tiden. 

Förberedelserna som var en del av allas planerade berättande innefattade att läsa in sig, hitta 

passande berättelser och öva in dessa. Denna förberedelseprocess inför muntligt berättande är 

enligt Kuyvenhoven (2005) en eftertänksam och planerad aktivitet.  

För att summera texten ovan, förespråkade alla intervjudeltagarna i undersökningen ett planerat 

berättande som en förutsättning för att lyckas, men i berättarstunden förekom trots allt en viss 

improvisation. Denna improvisation resulterade i en spontanitet som var nödvändig för att 

kunna anpassa berättandet till gruppen. När berättandet var planerat och väl förberett bidrog det 

till en trygghet hos de muntliga berättarna i en spontan interaktion med åhörarna. 

5.2.3 Fakta och fiktion 

Då undersökningen innehåller flera yrkeskategorier var det även intressant att undersöka om 

valet av berättelser skilde sig åt mellan dessa eftersom deras syfte och sammanhang var olika. 

Ludvig använder fakta som utgångspunkt men lägger in inslag av fiktion eftersom båda delarna 

behövs för att det ska bli en bra berättelse. Karin använder berättande i ämnesundervisning som 

religion och samhällskunskap där olika kända personer och deras verk är centrala karaktärer i 

berättandet. Hon anser också att det är viktigt att alla elever får ta del av några kända verk som 

till exempel Törnrosa, Snövit och Askungen, för att de senare ska kunna göra kopplingar mellan 

olika berättelser. I vårt arbete synliggörs det att Ludvig och Karin använder ett pedagogiskt 

syfte som utgångspunkt i berättandet. Att muntligt berättande kan användas i ett pedagogiskt 

syfte framkom även i tidigare forskning där Dougherty (2012) menar att lärare har en tydlig 
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koppling till ämnesundervisningen när de berättar. Detta stämmer överens med det Ludvig och 

Karin hävdade i samtalen där de berättade att deras berättelser baseras på fakta och har en 

koppling till ämnesundervisningen.  

Bibliotekarien Sara använder endast fiktiva berättelser utifrån det materialet som finns på 

biblioteken men, de brukar också dra paralleller till verkligheten under berättarsessionen. 

Kristoffer använder både anekdoter, historier från förr, sanna och rent fiktiva berättelser. 

Undersökningens bibliotekarier har alltså ett varierande innehåll i sina berättelser däribland 

olika typer av genrer. I Houstons (2016) studie utrycker en bibliotekarier att alla berättelser ska 

utföras med likvärdigt engagemang och hålla samma kvalitet oavsett genrer. Bibliotekarien i 

studien förespråkade också att all typ av litteratur och alla genrer används i det muntliga 

berättandet.   

De båda professionella berättarna vill hålla kulturarvet vid liv genom att berätta sagor och 

sägner vilket även framgår i tidigare forskning där Fast (2001) bekräftar detta. Carina Fast 

menar att berättandet har funnit med oss sedan urminnes tider där kunskap genom berättelser 

har förts vidare mellan generationer. Med det sagt är det en metod som har både ett historiskt 

och ett kulturellt värde, vilket styrker de professionella berättarnas syfte att hålla traditionen vid 

liv. Förutom att berätta sagor och sägner berättar Tanja även självbiografiska historier och 

minnen medan Peter är fascinerad av det folkliga berättandet som inte är så välstädat. Han gillar 

det berättandet som är underfundigt, tabu, utmanande och upproriskt. Sammanfattningsvis så 

är det enligt alla intervjudeltagare väsentligt att välja en genre med ett innehåll som tilltalar hela 

gruppen. Har du en trygg grupp så kan du enligt Peter vara mer djärv i valet av berättelse.      

5.2.4 Miljö och genomförande 

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en berättarsession är intervjudeltagarnas 

uppfattningar att miljön och omgivningen är något som bör övervägas då detta bidrar till att 

skapa en helhetsupplevelse. Flera av intervjudeltagarna påstod att berättande i stort sett kan ske 

överallt. Några exempel på var berättandet kan äga rum är klassrum, gymnastikhallar, teatrar, 

skogen och andra särskilda rum avsedda för muntligt berättande. Förutom den miljön och de 

speciella platserna som finns att tillgå för berättandet så kan även platsen göras mer passande 

beroende på vad som vill förmedlas. Man kan använda både belysning och ljud för att skapa 

rätt stämning. Vissa av de intervjuade brukar har tyst musik i bakgrunden när barnen kommer 

in i rummet. Detta skapar enligt Sara spänning och förväntan. Bibliotekarierna använder sig 

också av en projektor för att presentera bilder under berättarsessionen, vilket utgör ett visuellt 
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stöd. Det som lyfts i tidigare forskning och även framkom i vårt arbete är att placeringen av 

barnen är viktig att tänka på för att få en lugn miljö. Fast (2001) menar att det är fördelaktigt att 

placera barnen nära varandra eftersom det genererar en känsla av gemenskap. Våra 

intervjudeltagare önskar att åhörarna placeras i en ring för att kunna se berättaren och få en 

känsla av gemenskap och tillhörighet. Tanja anser att det också är viktigt att alla har en egen 

sittplats. Colwell hävdar att barnen blir rastlösa och inte vill sitta still om en egen sittplats inte 

finns att tillgå (Colwell 1991 se Bamkin, Goulding & Maynard 2013). I förberedelseskedet 

behöver också berättaren förbereda sin eventuella rekvisita som kan vara till exempel utklädsel, 

fysiska objekt eller en tillfällig miniatyrmiljö. För att sammanfatta har miljön och sättet man 

förbereder rummet på betydelse för om berättaren lyckas att stimulera åhörarnas olika sinnen. 

Enligt intervjudeltagarna leder en god planering av berättandet till en trevlig helhetsupplevelse.  

För att inleda berättandet används ofta frasen det var en gång (Henricsson och Lundgren 2016) 

och denna inledningsfras anser intervjudeltagarna väcker något i åhörarna då uttalandet är starkt 

förknippat med berättandet. Det vill säga att oavsett kulturell bakgrund och skilda erfarenheter 

så har vi alla en gemensam förståelse för vad som kommer att hända när dessa ord uttalas. 

Henricsson och Lundgren tar upp fördelen med att inleda berättandet med det var en gång på 

de olika språk som talas i gruppen för att skapa förväntningar och levandegöra berättandet för 

alla. Karin arbetar på detta förespråkade sätt då hon alltid inleder sitt berättande med att säga 

”det var en gång” på flera av de språken som talas av eleverna i klassrummet. Hon gör detta för 

att fånga allas uppmärksamhet och göra alla medvetna om vad som kommer att hända trots att 

berättelsen fortsättningsvis genomförs på svenska. Detta är starkt kopplat till intersubjektivitet 

eftersom det visar på en gemensam förståelse för en del i ett fenomen trots skilda livsvärldar.  

De muntliga berättarna inleder berättelserna med orden det var en gång men trots denna 

gemensamma inledning skiljer sig deras fortsatta berättande åt. Vissa använder sig till exempel 

av sin fysiska kropp medan andra använder en skönlitterär bok som stöd. Ludvig och Sara 

använder böcker som stöd för berättandet men utan att läsa texten. De memorerar sagans 

förlopp men använder sina egna ord när de berättar den. Peter och Tanja berättar mer fritt och 

använder inte någon bok som stöd vilket också stämmer in på de sättet som både Karin och 

Kristoffer arbetar med berättandet. Som presenterades i tidigare forskning av Hedemark (2017) 

är bibliotekariernas tillvägagångssätt också olika i vår undersökning där användningen av stöd 

från litteratur varierade. Hedemark bekräftar också det som framgår i vår uppsats, att de 

professionella berättarna inte använder textstöd i en berättarsession utan snarare lyssnar till och 

observerar sin grupp för att anpassa berättandet därefter (Zipes 1995). Oavsett om boken är 
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närvarande vid berättarsessionen eller inte anser Ludvig att det ändå är muntligt berättande. Vi 

instämmer med Ludvig då användningen av en bok som stöd, för den röda trådens skull är ett 

speciellt hjälpmedel likt andra artefakter som alltså både kan användas eller utebli utan att 

fenomenet blir till något annat. Alla yrkeskategorier arbetar på ett sätt där berättelserna inte är 

färdiga innan berättarsessionen, utan menar att berättelserna skapas under tiden mellan berättare 

och åhörare. Flera av intervjudeltagarna påstod nämligen att: under en och samma 

berättarsession kan berättandet anpassas på olika nivåer för att tillgodose en bredare publik med 

varierad ålder. Även om samma berättelse används till olika åldersgrupper mottags olika saker 

beroende på vilka erfarenheter man har. Peter gav som exempel att i en berättelse som framförs 

kan vuxna människor uppleva djupare empatiska och erotiska anspelningar medan barn kan 

uppfatta andra saker, så som vänskap, fantasi och lek. Barnen får alltså en förståelse för samma 

berättelse fast på en enklare nivå, på grund av skilda fysiska och mentala tillstånd hos vuxna 

och barn. Dessa tillstånd påverkas av det du erfar och den livsvärld som du befinner dig i. 

Det framkom i intervjuerna att arbetssättet med överraskningsmoment som nyttjas av både 

bibliotekarier och lärare i berättandet väcker fantasin till liv. Dougherty (2012) instämmer med 

detta uttalande då det är viktigt att barn får drömma sig bort och uppleva en stund med fantasi 

och glädje. Ett sätt att skapa glädje och fånga åhörarna på är att använda sin röst för att variera 

tonläget vid specifika delar av berättelsen eller använda mimik. Fast (2001) bekräftar också att 

mimiken är en väsentlig del för berättaren att behärska för att lyckas få åhörarna att lyssna 

uppmärksamt. Rösten kan också användas för att särskilja karaktärer i berättelsen. Något som 

alla gör är att använda ett expressivt kroppsspråk eftersom det också viktigt för att fånga alla 

åhörare. Detta instämmer Fast (2001) med då hon bekräftar att kroppsspråket kan användas för 

att signalera något speciellt. Ett kroppsspråk kan användas på olika sätt. Peter är till exempel 

en väldigt livlig berättare som rör sig mycket och hastigt medan Tanja hävdar sig ha mycket 

kroppslig kontroll. Detta innebär att hennes kropp inte rör sig om det inte har betydelse för 

berättelsen. Det är den som styr hennes kropp. Lärarna dramatiserar och använder kroppen 

mycket och strävar efter att få en ögonkontakt med alla, vilket Ludvig tror genererar en känsla 

av ett personligt tilltal för åhörarna.  

Lärarna förklarade det muntliga berättandet som en här och nu upplevelse och ett exempel är 

Ludvigs sätt att utföra handlingen som uppkom i berättelsen där han klippte ut en stjärna 

samtidigt som han i berättelsen sa ”så såg man en stjärna”. Detta innebär att rekvisita, artefakter, 

överraskningsmoment och visuella föremål kan bli aktuella i berättarsessioner för att stötta 

elevernas förståelse visuellt, samt för att väcka nyfikenhet, intresse och engagemang hos 
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åhörarna. Trots att olika rekvisita kan används, som till exempel utklädsel så är inte det muntliga 

berättandet teater. Dock kan klassrummet upplevas som en scen och berättarsessionen kan 

innefatta både lek och kroppsliga rörelser. Avslutningsvis kan intervjudeltagarnas tankar och 

arbetssätt summeras som att det finns flera tillvägagångssätt för berättandet men att det finns 

ett gemensamt mål om att skapa en lyckad berättarsession. För att uppfylla målet om en lyckad 

berättarsession krävs det enligt Margie Klein (2016) och intervjudeltagarna att åhörarna känner 

sig som en del i historien och gör berättelsen till sin egen.  

5.3 Varför används muntligt berättande 

5.3.1 Känslor och upplevelser 

I samtalen med intervjudeltagarna framfördes deras olika känslor och upplevelser kopplat till 

berättarstundens olika skeenden. Intervjudeltagarna uttryckte att förberedelserna innan en 

berättarsession äger rum är viktiga. Förarbetet kan till exempel innebära inläsning av fakta och 

övning av berättelsen. Några av intervjudeltagarna kände anspänning, nervositet och förväntan 

inför den stundande berättarsessionen och både Karin och Kristoffer anser att det är 

betydelsefullt att vara lugn. Tanja påpekade att hon kände mer nervositet vid berättande för 

vuxna till skillnad från en föreställning för barn där hon uppfattar sig själv mer känslomässigt 

avslappnad. Anledningen till detta menade Tanja beror på att barn är mer tillåtande till skillnad 

från vuxna som istället upplevs som en mer kritisk publik. Oavsett deras varierande känslor 

inför berättarsessionen kände alla intervjudeltagarna en entusiasm och en stor glädje samt 

uttryckte att de var otroligt närvarande i stunden med muntligt berättande. Glädjen under 

berättandet fortsatte i positiv anda då de upplevde en otrolig tillfredställelse efter en bra 

berättarstund. Flera av lärarna, bibliotekarierna och de professionella berättarna känner sig 

nöjda efter berättandet och Kristoffer uttryckte att det känns meningsfullt efter berättandet då 

han får en känsla av att de som lyssnat har tagit med sig någonting från stunden. Karin 

instämmer med Kristoffers känsla av att barnen tar med sig någonting efteråt då hon har erfarit 

att de kan återberätta det som framförts. Detta kan vi med ett fenomenologiskt perspektiv 

analysera och förstå, som att barnen har format berättelsen utefter sin egen livsvärld och den 

gemensamma förståelsen för sin omvärld. Sara sammanfattar stunden efter berättandet med 

orden ”jag känner mig själv väldigt upplyft efteråt men jag är också helt slut och utmattad på 

grund av att man är så koncentrerad under tiden och har alla sina sinnen öppna för om jag har 

gruppen med mig”.  
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Det har framkommit i samtalen att muntligt berättande är en lätt metod att använda och det 

möjliggör ögonkontakt mellan berättare och åhörare vilket leder till en ökad koncentration hos 

åhörarna. Det är också en mysig stund som stimulerar fantasi och skapar engagemang till andra 

aktiviteter. Intervjudeltagarna bekräftar användandet av artefakter som ett sätt att skapa 

engagemang. Detta har i samtalen framkommit som ett sätt att stödja barn med svenska som 

andraspråks förståelse för innehållet. Detta är några av de positiva effekter som muntligt 

berättande kan bidra med men å andra sidan uttryckte Ludvig ur ett lärarperspektiv att 

”samtidigt som man får massor av energi när man använder kreativa metoder, så finns det risker 

med användandet av muntligt berättande”. Först och främst kan lärare få höga förväntningar på 

sin undervisning då barnen tycker att muntligt berättande är en intresseväckande och kreativ 

metod, som därför önskas vara ett ständigt element i undervisningen. Men en frekvent och hög 

användning av metoden kräver mycket tid till förberedelser vilket enligt Ludvig kan kännas 

övermäktigt för dig som lärare och därmed vara en svårighet att alltid lyckas genomföra i 

skolan. I tidigare forskning framgår det att många inte vågar frångå högläsningsboken, men 

flera av intervjudeltagarna anser att förklaringen ligger i otillräcklig övning. I samtalen 

framkom det nämligen att man behöver ge sig själv utrymme att vinna sin förmåga att berätta, 

det vill säga övning ger färdighet. Fler problem i förhållande till användandet av muntligt 

berättande som kan uppstå och måste hanteras presenteras nedan. Detta perspektiv blir ett 

komplement till tidigare forskning, där endast positiva effekter lyfts. Eftersom att vi har ett 

fenomenologiskt perspektiv intresserar vi oss för att skaffa kunskap om hela fenomenet som 

”det är” (Leijonhufvud 2008) och upplevs utifrån olika subjekts perspektiv. Med det sagt anser 

vi det även vara viktigt att lyfta de problematiska aspekterna med fenomenet.    

5.3.2 Problematiska aspekter 

Peter menade att det idag finns en större hets som inte fanns för 20 år sedan. Detta anser Peter 

påverkar honom som muntlig berättare eftersom att det krävs mer av honom då han behöver 

anstränga sig mer för att nå fram till gruppen. För att få ett fungerande berättande behövs det 

tillägnas tid till att tänka mer på de rumsliga aspekterna för att nå fram till gruppen. Våra 

intervjudeltagare menar likt det vi har sett i tidigare forskning att det kan vara fördelaktigt att 

välja en lugn plats för berättarstunden (Fast 2001). Även om berättande kan genomföras överallt 

bör miljöer där det finns mycket intryck runtomkring undvikas eftersom att det annars kan 

upplevas störande, vilket Kuyvenhoven (2005) instämmer med. Fler problematiska aspekter 

som de intervjuade upplever kan ta uppmärksamheten ifrån en berättarsession är när lärare eller 

andra personer som befinner sig där berättandet sker, avlägsnar sig från rummet för att sedan 
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återkomma under stunden. Motiveringen till varför detta är en negativ aspekt grundar sig i en 

erfarenhet av att barnen kan bli distraherade vilket leder till att det blev svårt att skapa en 

kontakt. Distraktionen uppstår till följd av att barnen behöver hålla koll på var läraren befinner 

sig, istället för att koncentrera sig på berättandet. Både bibliotekarier och professionella 

berättare har i berättarsessioner med skolverksamhet erfarit att pedagoger gärna 

uppmärksammar och markerar felbeteenden hos elever, vilket Tanja uttryckte som att det ”stör 

mer än vad det ger”.  

Avslutningsvis lyftes en problematisk aspekt utifrån bibliotekarier och muntliga berättares 

perspektiv då de inte anser sig ha möjlighet att utvärdera eller följa upp berättandet likt lärarna, 

eftersom att de ständigt möter nya grupper. Ett sådant samarbete är önskvärt för att kunna 

fördjupa sig i berättelsen och i sin tur bevittna de efterföljande positiva effekterna av muntligt 

berättande. Zipes (1995) uttrycker att ett samarbete bör förekomma för att besöken ska kunna 

ske kontinuerligt och i ett sammanhang. Kontinuiteten och berättandets betydelse framhålls av 

Tanja med orden: ”berättelsen ska vara en del av vårt liv hela tiden, vi kan inte sluta berätta”.  
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6. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel presenterar vi överensstämmelser och motsättningar som framkommit mellan 

kunskapsöversiktens diskussion och undersökningens resultat. Resultatet används sedan för att 

kunna dra konkreta slutsatser som i sin tur återkopplas till arbetets syfte och frågeställningar. 

Efter slutsatsavsnittet 6.2, följer en metoddiskussion 6.3 där eventuella svårigheter med 

metoden berörs samt hur de har fått konsekvenser för resultatets giltighet. Avslutningsvis 

redogör vi för hur muntligt berättande påverkar lärarprofessionen 6.4 samt varför metoden är 

av relevans för att slutligen landa i vilken eventuell vidare forskning 6.5 som kan göras efter 

vår genomförda undersökning.  

6.1 Diskussion 

De överensstämmelser och motsättningar som har synliggjorts mellan tidigare forskning och 

undersökningens resultat är berättarnas avsikt, planerat & spontant berättande, språkutveckling, 

gemenskap & närvaro samt positiva & problematiska aspekter. De presenteras i styckena nedan. 

De muntliga berättarna i undersökningen har i samtalen redogjort för sina skilda avsikter och 

olika innehåll i användandet av berättande. Vi har i arbetet kommit fram till att 

intervjudeltagarna har olika bakgrunder, utbildning och erfarenheter vilket påverkar deras 

intentioner och användande. Att lärare, bibliotekarier och professionella berättare har olika 

avsikter bekräftas också av Kuyvenhoven (2005) i tidigare forskning. Den fenomenologiska 

teorin har kopplingar till syftet med berättandet då det är format efter hur du är som person, 

vilka erfarenheter och upplevelser du har. Detta visar att det är din livsvärld som avgör hur och 

var du väljer att berätta. 

Muntligt berättande kan användas både som en planerad och en spontan aktivitet, vilket 

framkommer i både tidigare forskning och undersökningens resultat. Forskarna som 

presenterades i kunskapsöversikten kom i sina studier fram till att det spontana berättandet 

användes mer frekvent och var därmed mer framträdande i olika verksamheter än det planerade 

(Henricsson & Claesson 2016). I vårt resultat framkom det däremot att det planerade berättandet 

användes till övervägande del men med inslag av spontanitet. Intervjudeltagarna uttryckte 

betydelsen av att vara förberedd inför en berättarsession eftersom det bidrar till att berättandet 

blir lyckat och berättaren känner trygghet.     
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I tidigare forskning presenteras det att muntligt berättande som aktivitet är språkutvecklande 

oavsett om det är planerat eller spontant. Språkutvecklingen ses som ett resultat av att metoden 

skapar engagemang för läsande och skrivande enligt Zipes (1995) och detta framhålls också av 

intervjudeltagarna. De påstår att lust och glädje är två faktorer som måste finnas för att 

berättandet ska generera andra effekter som till exempel ett större ordförråd och om detta görs 

kan det också vara en ingång till den egna läsningen. 

Det insamlade materialet visar på att några av de viktigaste egenskaperna i muntligt berättande 

är den fysiska närvaron i berättarstunden som skapar en gemenskap mellan deltagarna, vilket 

överensstämmer och bekräftas av Kuyvenhoven (2005). Att alla får lyssna till samma berättelse 

när de sitter tillsammans i en ring genererar även det en känsla av gemenskap och tillhörighet 

enligt intervjudeltagarna.    

I vårt arbete har precis som i tidigare forskning en positiv bild av fenomenet framträtt. 

Intervjudeltagarna bekräftar det som sägs i tidigare forskning där det framgår att muntligt 

berättande är en aktivitet som erbjuder deltagarna att skapa fantasi och leva sig in i berättandet 

samt är intresseväckande. Några positiva följder som intervjudeltagarna redogjorde för i 

samtalen är att lusten och engagemanget väcks av det muntliga berättandet och har en tendens 

att influera andra saker som till exempel undervisningens färdighetsträning. Det kritiska 

perspektivet var något som saknades i andra undersökningar och eftersom vi vill belysa hela 

fenomenet utifrån olika perspektiv var det väsentligt att både få syn på aktivitetens möjligheter 

men också svårigheter. De problematiska aspekterna som lyfts är inte många men handlar 

framförallt om placering och val av miljö för berättarstunden. Intervjudeltagarna förespråkade 

en lugn och avskalad miljö för att barnen inte ska behöva kämpa med koncentrationen. En annan 

negativ aspekt är när barn eller pedagoger går in och ut ur rummet för berättarsessionen. Detta 

drog uppmärksamhet ifrån berättaren som i sin tur fick svårt att nå fram och få en kontakt med 

publiken. 

6.2 Slutsats  

Det resultat som framkom i arbetet har precis presenterats och ställts i förhållande till tidigare 

forskning ovan för att nu kunna användas som utgångspunkt för att dra slutsatser som svarar på 

arbetets syfte och frågeställningar. Undersökningens syfte är att ta reda på intervjudeltagarnas 

uppfattningar om och erfarenheter av muntligt berättande och på så sätt belysa fenomenet. Vi 

synliggör även vilka avsikter intervjudeltagarna har med användandet av den muntliga 
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berättarmetoden samt uppmärksammar om det finns några generella drag för hur fenomenet 

beskrivs oavsett vilken yrkeskategori de tillhör.  

Dougherty (2012) och Kuyvenhoven (2005) redogör båda två för att muntligt berättande är 

svårt att definiera och att skilda sätt att se på berättarmetoden påverkar hur man använder den. 

Den diskussionen framkom även i samtalen med intervjudeltagarna och vi kan utefter tidigare 

forskning och undersökningens resultat konstatera att det finns vissa skillnader i definitionen 

av muntligt berättande men dessa skillnader baseras inte på att berättarna tillhör olika 

yrkesgrupper. Det fanns nämligen också skillnader sinsemellan de båda lärarna, 

bibliotekarierna och de professionella berättarna och inte enbart över professionernas gränser. 

Detta var ett förväntat resultat för oss men poängen låg i att hitta en gemensam förståelse, likt 

en definition av fenomenet och därför har vi undersökt det utifrån olika perspektiv som är våra 

yrkesgrupper. Det vi kunde utläsa som var gemensamt ur analysen av resultatet när de 

jämfördes åt var att det presenteras en berättelse som framförs i ett fysiskt möte mellan berättare 

och åhörare där en närvaro uppstår. Dessa grundläggande egenskaper har lyfts fram av olika 

forskare i kapitel 2 som centrala för det muntliga berättandet som fenomen. Slutsatsen är att 

dessa gemensamma delar är kännetecken och de grundläggande egenskaperna som måste finnas 

för att aktiviteten ska kunna identifieras som muntligt berättande. Dessa egenskaper utgör 

fenomenets essens och svarar på frågeställningen: vilka generella drag framkommer som 

kännetecken av intervjudeltagarnas uppfattningar om och erfarenheter av muntligt berättande 

och utgör fenomenets essens? Utifrån frågeställningen i vilka situationer och sammanhang 

uttrycker några lärare, bibliotekarier och professionella berättare att det muntliga berättandet 

tar sig i uttryck? kan vi konstatera att det muntliga berättandet förekommer i olika 

verksamheter, till exempel inom skola och vård. Att muntligt berättande har funnit olika 

användningsområde är något som Gustavsson (2011) menar är ett resultat av att samhället har 

förändrats. Oberoende på i vilka situationer muntligt berättande förekommer skapas en kontakt 

mellan berättare och åhörare där ett erfarenhetsutbyte erbjuds. Med det sagt är aktiviteten 

oavsett i vilket sammanhang den förekommer ett bra verktyg, för att skapa en gemenskap 

mellan människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Rörande frågeställningen vilka 

avsikter har lärare, bibliotekarier och professionella berättare med användandet av den 

muntliga berättarmetoden? kan vi dra slutsatsen att de olika yrkeskategorierna har skilda 

intentioner med sitt berättande. Som nämnt tidigare i presenterad forskning vill lärarna förmedla 

kunskap vilket visar sig i att de har berättelser med ett pedagogiskt syfte och en stark koppling 

till ämnesundervisningen (Dougherty 2012). Bibliotekarierna har däremot för avsikt att tidigt 
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utveckla barns literacy, kommunikation och sociala färdigheter (Bamkin, Goulding & Maynard 

2013). De professionella berättarnas avsikt är att sprida folksagor och sägner samt värna om 

människors egna berättelser (Berättarnätet Kronoberg u.å.). Intervjudeltagarna inom de olika 

professionerna hade likartade avsikter med sitt muntliga berättande i förhållande till vad den 

nyligen presenterade forskningen antyder. De intervjuade bibliotekarierna uttryckte däremot 

också att de hade som avsikt att underhålla åhörarna och skapa en lustfylld berättarstund. Vilka 

avsikter som låg till grund för användandet av muntligt berättande påverkas alltså av 

intervjudeltagarnas profession. Alla intervjudeltagarnas avsikt med berättandet oavsett 

profession var dock att underhålla och på ett inspirerande sätt erbjuda ett kunskapsinnehåll så 

som fakta och ämnesundervisning. Att muntligt berättande är en språkutvecklande aktivitet som 

väcker fantasi och engagemang är några avsikter som framkom i samtalen och anses ligga till 

grund för deras användande av aktiviteten. Slutsatsen är att alla trivs med att utföra 

berättarsessionerna på olika vis och baserar därför sitt tillvägagångssätt utifrån sin personlighet 

och den livsvärld man ingår i. Det är viktigt att veta att alla är muntliga berättare och att en 

utbildning inte behövs för att lyckas med sitt berättande. Med det sagt är det en enkel metod att 

använda som därför erbjuder alla möjligheten att lyckas med ett glädfyllt och engagerande 

berättande.  

6.3 Metoddiskussion 

Vårt arbete är kvalitativt och vår datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer med 

sex olika respondenter från tre olika yrkeskategorier. Intervjumetoden erbjöd fördjupade och 

detaljerade svar samt att vi som intervjuare fick möjlighet att ställa följdfrågor under tiden för 

att få ett ytterligare djup i samtalet om det behövdes. Intervjudeltagarnas svar var olika 

djupgående och detta skulle kunna vara ett resultat av att de var olika förberedda för intervjuns 

innehåll. Några av deltagarna hade förberett anteckningar till saker som de ansåg var viktigt att 

belysa om fenomenet. Detta kan ha begränsat dem i deras svar på intervjufrågorna. Varför vi 

ställde flera följdfrågor var för att få en djupare diskussion, vilket från vår synpunkt fungerade 

väl. Våra intervjufrågor innehöll flera aspekter att fundera kring och krävde därför betänketid 

och i en del fall upprepning för att kunna besvaras men i övrigt kände vi oss tillfredsställda med 

det insamlade materialet som vi fick. De inspelade intervjuerna förenklade 

transkriberingsprocessen och ökar undersökningens trovärdighet eftersom vi kunde lyssna på 

intervjuerna flera gånger.  Eftersom intervjudeltagarna för oss var okända så blev möjligheten 

att förhålla sig objektiv till resultatet större men självklart kunde vi inte vara helt objektiva då 

vi är förbundna med våra livsvärldar. Vi som alla andra har med oss en grundförståelse för 
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människor och världen som är formad utifrån det vi har erfarit. Fenomenet som studeras är vi 

inte obekanta med och våra uppfattningar anser Barajas, Forsberg och Wengström (2013) kan 

påverka undersökningens resultat. Vi skulle till exempel ha kunnat tolka en outtalad 

information felaktigt men de inspelade intervjuerna och transkriberingarna har varit till stor 

hjälp för att undvika detta. Hade vi haft mer tid till att genomföra undersökningen så hade det 

varit önskvärt med fler intervjuer i de olika yrkeskategorierna för att kunna erhålla ett utökat 

urval och en fördjupad syn och kunskap om fenomenet muntligt berättande. Fler 

intervjudeltagare hade resulterat i att vi hade kunnat dra mer generaliserande slutsatser än vad 

som nu var möjligt.  

6.4 Lärarprofessionen 

Det livsvärldsfenomenologiska perspektivet ger läraren möjlighet att få förståelse för elevers 

lärande, genom begreppet den levda kroppen som i sin helhet innefattar de känslomässiga och 

kognitiva erfarenheter som är betydelsefulla att ha kunskap om för att lärande ska kunna ske 

(Bengtsson 2015). I vår utbildning har det muntliga berättandet som aktivitet inte ansetts 

tillräckligt betydelsefullt för att ingå i utbildningen, vilket vi anser är bristfälligt på grund av 

alla de positiva effekter som det medför och som vi har fått syn på genom tidigare forskning. 

Vår uppfattning är att muntligt berättande är en extraordinär pedagogisk metod som enligt 

forskning kan användas ”[…] i syfte att utveckla språkliga färdigheter, reflektera över 

händelser, skapa mening och förståelse av ämnesundervisningen och väcka nyfikenhet och 

intresse” (Henricsson & Lundgren 2016 s.11). Med det sagt är det för oss oförståeligt hur 

muntligt berättande inte kan vara en del i alla lärarutbildningar eftersom utbildningen syftar till 

att förmedla kunskaper om metoder som är beprövade och har en vetenskaplig grund (Skollag 

2010:800 5 §). 

6.5 Vidare forskning 

Det föreliggande arbetet kan bidra med en ny ingång där den kan användas som pilotstudie i 

andra större undersökningar. Undersökningen kan i framtiden också få en kvantitativ inriktning 

för att eventuellt kartlägga utbredningen av muntligt berättande i olika kontexter. Med det sagt 

går det att undersöka i vilken utsträckning det muntliga berättandet används. Med denna typ av 

kvantitativ forskning genomförs en mer omfattande undersökning som kan generera en högre 

generaliserbarhet. Ett tredje alternativ till hur vår uppsats kan bidra till framtida forskning är att 
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andra kan närma sig mer specifika kontexter inom yrkeskategorierna samt följa upp de 

effekterna som berättandet får för åhörarna inom olika verksamheter. 
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Och så levde de lyckliga i alla sina dagar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Om en person du talar med inte lyssnar, var tålmodig. 

Det kan helt enkelt vara så att han har 

lite ludd i ena örat.” 

-Winnie the pooh 
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Bilaga 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln: Det var en 

gång… Lärares, bibliotekariers och professionella berättares uppfattningar om och 

erfarenheter av muntligt berättande som fenomen.  

Hejsan, vi är två lärarstudenter som heter Elin Lundberg och Hanna Jiewertz från högskolan 

Kristianstad som läser grundlärarprogrammet med inriktning f-3 och gör vår sista termin på 

högskolan. I utbildningen ingår att genomföra en studie som kommer att publiceras i en skriftlig 

rapport vid högskolan Kristianstad. Vi letar därför efter lärare, bibliotekarier och professionella 

berättare som vill bidra till innehållet i vårt examensarbete i april 2020. Studiens syfte är att 

belysa lärares, bibliotekariers och professionella berättares uppfattningar om och erfarenheter 

av muntligt berättande som fenomen. Vår definition av muntligt berättande presenteras nedan 

och de kandidater som vi söker till intervjuerna bör ha arbetat och ha liknande syn på muntligt 

berättande som vi redovisar för här nedan.  

För oss är muntligt berättande en aktivitet som sker utan textstöd likt berättartraditionen som har fört 

historier vidare mellan generationer. Att berätta utan textstöd görs till skillnad från högläsning från 

minnet. Med vår definition menar vi också att aktiviteten ska vara planerad och därför vara en avsiktlig 

aktivitet och inte enbart genomföras för att underhålla. Vi anser också att det traditionella berättandet 

måste ha en publik, frambringa en gemenskap samt vara inspirerande och intresseväckande. Det 

traditionella muntliga berättandet som vi fokuserar på att definiera, skapar en närvaro i rummet mellan 

berättaren och åhörarna genom att det sker på fri hand, alltså utan text som stöd Berättandets innehåll 

är enligt oss inte något som nödvändigtvis behöver vara fiktivt utan kan också vara realistiskt även om 

vår skönlitterära text i inledningen bara fokuserar på den fiktiva delen. Aktiviteten kan användas i olika 

syften och detta resulterar i att berättelsernas innehåll kan variera. Därför anser vi att en kombination 

av fakta och fiktion erbjuds genom fenomenet muntligt berättande och att användandet av fakta i 

didaktiskt syfte inte behöver utesluta att berättandet innehåller fiktion. Beroende på berättarens syfte 

och dess mottagare kan berättelser ha ett varierande innehåll och vara till exempel vetenskapligt, 

historiskt, erfarenhetsbaserat, påhittat eller poetiskt. 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras genom ett personligt möte 

eller digitalt på grund av rådande omständigheter med Covid-19, tillsammans med oss båda. 

För att genomföra intervjun bör den intervjuade kunna avvara cirka en timmes tid för vårt 

förfogande då vi vill ha gott om tid till att ställa frågor och få reflektioner och diskussioner från 

den intervjuade. Den intervjun som kommer att genomföras är semistrukturerad och lämnar 

gott om utrymme för den intervjuade att utveckla sina svar och bidra med erfarenheter och 

intressant information kring muntligt berättande på ett djupare plan. Därför är det också viktigt 

att den intervjuade själv känner igen sig i metoden och inte är en sekundär källa. Hela intervjun 

kommer att spela in på band för att efteråt transkriberas. Intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket betyder att du som intervjudeltagare kommer att avidentifieras och 

behandlas i enlighet med bestämmelser i sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och kan när 

som helst avbrytas men ett icke-deltagande ska kommuniceras med oss studenter. Ditt fortsatta 

ledaruppdrag kommer inte påverkas av om du medverkar i studien eller inte.  

Om du har ett intresse och accepterar att medverka i studien skickar du en intresseanmälan via 

mejl till en av studenterna nedan där det i mejlet tydligt framgår vilken yrkeskategori av lärare, 

bibliotekarier eller professionella berättare du tillhör. Därefter kommer vi att ta kontakt med de 
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som visat intresse för att påbörja urvalsprocessen där vi slutligen kommer att välja ut två 

personer inom varje yrkeskategori som kommer att delta i vår studie.  

 

Hälsningar  
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