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Sammanfattning 
 
Muntligt berättande får en alltmer uppmärksammad roll inom det pedagogiska fältet. Detta 
arbete syftar till att belysa den skillnad som enligt facklitteraturen finns mellan muntligt 
berättande och högläsning samt lyfta fram pedagogiska vinster med respektive metod med 
fokus på muntligt berättande. Syftet är också att undersöka om och hur elever uppfattar 
skillnad mellan muntligt berättande och högläsning. Två frågeställningar förtydligar syftet: 
Finns det någon skillnad i hur elever uppfattar och kommer ihåg innehållet i en berättelse de 
fått muntligt berättad respektive uppläst? Finns det någon skillnad i elevers inlevelse i en 
berättelse de fått muntligt berättad respektive uppläst? Arbetet omfattar litteraturstudie och 
fältundersökning. Litteraturstudiens huvudsakliga resultat visar att båda metoderna bör ingå i 
ett djupare helhetsperspektiv i undervisningen. Fältundersökningen har genomförts i två 
klasser i år 2 där samtliga elever lyssnat till muntligt berättande och högläsning av två sagor. 
Datainsamlingen har omfattat både enkäter och intervjuer. Resultatet av fältundersökningen 
visar att eleverna i högre grad kommer ihåg innehållet efter en muntligt berättad berättelse än 
efter högläsning och att eleverna har en något djupare inlevelse efter berättandet, jämfört med 
högläsningen. Slutsatsen är att muntligt berättande och högläsning har många gemensamma 
pedagogiska vinster och bör gå hand i hand. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till val av problemområde 

Muntligt berättande är på frammarsch i dagens samhälle. Näst intill dagligen förmedlar media 

information om olika berättaraktiviteter; kurser, caféer, berättarprofiler etc. Allt fler upptäcker 

värdet av muntligt berättande som kulturtradition. Även inom skolans verksamhetsfält och 

undervisningspedagogik har muntligt berättande blivit mer och mer uppmärksammat. Lärare 

ges möjlighet till kompetensutveckling kring pedagogiska aspekter av muntligt berättande och 

begrepp som ”berättande pedagogik” har blivit modernt. 

Personliga intressen och nyfikenhet på berättandets pedagogiska plats i skolan väckte 

idén till examensarbetet. Egna erfarenheter av berättande inom kristen verksamhet och i den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen har ökat vårt behov av kunskap kring berättandets 

vinster.  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94)1 understryker att undervisningen ska utgå från individen och anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Med detta som utgångspunkt är det angeläget att undersöka 

elevernas upplevelser och förståelse av muntligt berättande. Uppfylls lärarens avsikter och 

mål med undervisningen?  

Det finns idag, bland politiker, lärare och föräldrar, en oro över den hektiska aktivitet 

och ständigt växlande och omvälvande vardag som utgör barns livsvärld. Av denna anledning 

framförs behovet av muntligt berättande varigenom barn ges möjlighet till stillhet och 

reflektion. 

För att kunna undersöka det muntliga berättandet i skolan är det nödvändigt att göra en 

jämförelse med något av liknande karaktär. Högläsning har, utifrån vår erfarenhet, en central 

roll i skolan idag och dess nödvändighet är allmänt erkänd ur flera aspekter. Men trots det 

ökade kunskapsutbudet om muntligt berättande är vår erfarenhet att detta inte kommer 

eleverna till del. Detta arbete vill därför undersöka och analysera muntligt berättande och 

högläsning som pedagogiska verktyg, med tyngdpunkt på berättandet.  

 

                                                 
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), 
http://www.skolverket.se 
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1.2 Vad säger styrdokumenten? 

Finns det stöd för muntligt berättande och högläsning i skolans styrdokument? Finns det en 

djupare dimension i muntligt berättande och högläsning som en del av skolans uppdrag? 

Svaret på båda frågorna är ja.  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94) finns mål som talar om att utveckla och överföra ett kulturarv och om ett lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv.  

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 

utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 

generation till nästa. […] 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som 

skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 

utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.2 

Svenskundervisningens syfte och roll i utbildningen är tydlig. Eleverna ska ges möjligheter att 

uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Elevernas språkliga förmåga har stor 

betydelse för det fortsatta livet och ett av skolans viktigaste uppdrag är därför att utveckla 

förmågan att tala, lyssna, se, läsa och skriva. Kursplanerna fastslår: 

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose 

elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det ger 

gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om. Det ger 

kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår 

omvärld. Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid 

innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, 

film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att 

förstå, uppleva och tolka texter. […] 

Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och 

världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och 

teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det 

som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder.3 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Arbetet syftar till att belysa den skillnad som enligt facklitteraturen finns mellan högläsning 

och muntligt berättande samt lyfta fram de pedagogiska vinsterna med respektive metod. 

Syftet är också att undersöka om och hur elever uppfattar skillnad mellan muntligt berättande 

                                                 
2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), s.5-6 
3 Kursplan i svenska, http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp= 
23&skolform=11&id=3890&extraId=2087  
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och högläsning. Studien genomförs utifrån ett elevperspektiv, där läraren är den som berättar 

och läser. Med elevperspektiv menas att elevernas uppfattning och inlevelse kring muntligt 

berättande och högläsning utforskas, inte lärarnas.   

Syftet preciseras i två frågeställningar: 

- Finns det någon skillnad i hur elever uppfattar och kommer ihåg innehållet i en 

berättelse de fått muntligt berättad respektive uppläst? 

- Finns det någon skillnad i elevers inlevelse i en berättelse de fått muntligt berättad 

respektive uppläst?  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Den syn som, enligt vår uppfattning, genomsyrar lärarutbildningen idag och som gör sig 

alltmer gällande i skolan är den sociokulturella teorin. De centrala element som utgör teorins 

kärna består i att lärande har med relationer att göra, där deltagande samspel, språk och 

kommunikation är grundläggande faktorer i läroprocesserna. Till följd av denna alltmer 

utbredda syn på kunskap och lärande har de senaste årens pedagogiska forskning och litteratur 

lyft fram samtalets och dialogens betydelse i samband med högläsning och muntligt 

berättande som alltmer avgörande. Kunskapsutveckling och lärande sker tillsammans och i 

dialog med andra, både barn och vuxna4. Det sociokulturella perspektivet är den teoretiska 

utgångspunkten för detta arbete. 

 

1.5 Definitioner av centrala begrepp 

Berättande 

Berättande och vad som skall berättas ges olika definitioner, till exempel ”Alla de sätt som vi, 

med hjälp av vår fantasi, använder språket på för att berätta om människors liv och försöka 

begripa oss på det.”5 På frågan om vilka sagor och historier som är bäst att berätta lyder ett 

svar: ”De berättelser man själv tycker bäst om” och vidare: ”Kanske är ett av de bästa skälen 

till att berätta något, att man vill uppleva historien själv, tillsammans med andra.”6 

Definitionerna ovan visar på bredd och djup i berättarperspektivet, som är värt lyfta fram. 

Utifrån dessa preciseras begreppet berättande i detta arbete till att gälla muntligt, fritt 

berättande av berättelser, självupplevda eller fiktiva.  

                                                 
4 Dysthe, O. (red.) Dialog, samspel och lärande (Lund 2003) 
5 Chambers, A. Böcker omkring oss – om läsmiljö (Stockholm 1995) s.56 
6 Ärnström, U. & Hagberg, P. Berättarboken. (Stockholm 1991) s.16 
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Högläsning 

Högläsning kan utföras av både lärare och elever. I detta sammanhang avser högläsning en 

lärares läsning av självupplevda eller fiktiva berättelser. 

Literacy 

Literacy är ett engelskt begrepp som har svårt att finna sin motsvarighet i ett svenskt begrepp. 

Forskaren Carina Fast använder sig av det engelska ordet och definierar innebörden på 

följande sätt: ”alla de situationer där läsande och skrivande praktiseras på ett, i många fall, 

rutinmässigt sätt.”7 Vardagen är fylld av literacy-tillfällen i form av morgontidning, 

inköpslistor, reklampelare, nyheter från Rapport, etc. Utifrån denna definition och dessa 

exempel är det tydligt att begreppet innefattar mer än bara skriftavkodning eller formandet av 

bokstäver. Det innefattar en djupare förståelse av den innebörd och mening som ligger bakom 

tecken och symboler.  

Barn/elev 

Barn i förskola benämns oftast med ordet barn, barn i grundskolan med ordet elev. Muntligt 

berättande och högläsning berör alla åldrar och därför används här barn och elev synonymt.  

 

1.6 Arbetsfördelning 

Med anledning av att vi är två som skriver tillsammans har det blivit en viss uppdelning av 

arbetet. Genomgående för detta arbete är dock att det varit ett nära samarbete med 

kontinuerlig genomläsning, respons och revidering av textstyckena. Inläsningen av litteratur 

har fördelats mellan oss. Vi har sammanställt de väsentliga och relevanta avsnitten av 

litteraturen för att göra all litteratur tillgänglig för oss båda. Inledning och metod har skrivits 

tillsammans. Bakgrunden har delats upp genom att Rebecka gjort litteraturgenomgången (2.1) 

och Henny sammanställt tidigare forskning (2.2). Den del av resultatet som utgörs av 

litteraturstudie (4.1) har delats upp enligt följande: Henny har arbetat med 4.1.1 och 4.1.2 och 

Rebecka har skrivit 4.1.3. Därefter har båda delarna gemensamt bearbetats och sammanfattats. 

I genomförandet av undersökningen på fältet (4.2) har båda varit aktiva och engagerade. 

Rebecka har genomfört högläsning och berättande av sagorna, medan Henny närvarat i 

klassrummet som deltagande observatör. Rebecka har haft hand om genomförandet av 

enkäten samt intervjuerna med eleverna. Henny har renskrivit klassrumsobservationerna. 

                                                 
7 Fast, C. Berätta! Inspiration och teknik (Stockholm 2001) s.20  
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Sammanställningen av enkäterna och intervjuerna har gjorts tillsammans, liksom 

diskussionen.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras den litteratur som används för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

Till datainsamlingen används två sagor. ”De tre mostrarna” är en norsk folksaga ur 

sagovolymen Norska folksagor (1986) av sagoforskarna Peter Christian Asbjørnsen och 

Jørgen Moe. Berättelsen om ”Fumle-Pär” återfinns i Sagorna från A till Ö (1981) som är 

utgiven på Biblioteksförlaget.  

Delar av facklitteraturen inom muntligt berättande är skriven av verksamma pedagoger 

och berättare. Böckerna ger en allmän introduktion och innehåller konkreta tips och råd för 

den som vill börja berätta samt ger en bild av berättandets betydelsefulla roll i samhället. De 

innehåller även jämförelser mellan högläsning och muntligt berättande där pedagogiska 

skillnader synliggörs och förklaras. I denna kategori placerar sig Berätta för barnen! (2006) 

av Helén Dejke, Berättarboken (1991) av Ulf Ärnström & Peter Hagberg, Böcker omkring oss 

– om läsmiljö (1995) av Aidan Chambers och Börja berätta! Om sagor och berättande samt 

sagotips i olika genrer (2004) av Kerstin Auraldsson m.fl. 

Tankens mosaik: om mötet mellan text och läsare (2003) skriven av Ellin Oliver Keene 

& Susan Zimmerman behandlar en fördjupad läsförståelse. Författarnas kunskaper och 

erfarenheter inom detta fält har något att bidra med även inom muntligt berättande och 

högläsning.  

En annan del av litteraturen inom muntligt berättande är skriven av forskare, eller 

refererar till forskning, men går under benämningen facklitteratur. Därmed hamnar de i en 

”gråzon” för vad som får kallas vetenskapligt. Genom denna litteratur sätts muntligt 

berättande och högläsning i ett pedagogiskt helhetsperspektiv. I Berättelsens röst (2002) låter 

Jenny Hostetter & Mats Rehnman forskare och verksamma berättare komma till tals och ge en 

gedigen bild kring berättandets natur och funktion i Sverige. Hostsetter & Rehnman har bland 

andra intervjuat Carina Fast och Ulf Lindberg, två verksamma berättarprofiler.8 Carina Fast 

har också skrivit egna böcker. Hon är, förutom berättare, även svensk forskare som under 

                                                 
8 Berättarprofiler = yrkesverksamma berättare.  



 

6 

många år undervisat och gett kurser i muntligt berättande. I Berätta! Inspiration och teknik 

(2001) ger Fast en rik översikt av forskning och praktisk tillämpning av berättande. Lene Brok 

är psykolog, fortbildare och berättare och en av pionjärerna i Danmark för införandet av 

muntligt berättande inom förskola och skola. I boken Berätta, berätta! En bok om 

berättandets rum (2007) vänder sig Brok till vuxna som arbetar med barn och som önskar 

tillföra samvaron och lärprocesserna en extra dimension av närvaro, fördjupning och 

skapande gemenskap. Brok utgår från ett psykologiskt perspektiv på hur det muntliga 

berättandets kraft och verkan kan förstås. Lära av sagan (1993) behandlar hur sagor och 

berättelser kan användas som pedagogiska hjälpmedel i förskola och skola och är skriven av 

Ingrid Pramling, förskollärare och docent i pedagogik, Maj Asplund Carlsson, fil dr. i 

litteraturvetenskap och docent i pedagogik och Anna Klerfelt, lektor och doktorand inom 

barn- och ungdomsvetenskap.  

Litteraturen kring ämnet högläsning inbegriper flera böcker. Läsa högt för barn (2006) 

är skriven av Kerstin Dominković, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius, tre forskare inom 

områdena specialpedagogik, konstvetenskap och pedagogik. Författarna lyfter fram 

högläsningens betydelse för barns literacyutveckling. Motsvarande innehåll behandlas i Linda 

Bergstrand och Petra Gustafssons magisteruppsats Högläsningens betydelse för barnens 

språkutveckling (2001). Att arbeta med högläsning (2004) av AnnCatrin Johansson är en 

handlednings- och metodbok till högläsningsboken Tänk dig ett mirakel. 

En kategori av litteraturen innehåller ett mer djuplodande pedagogiskt perspektiv på 

muntligt berättande. Lev Semënovič Vygotskij ger i Fantasi och kreativitet (1995) sin syn på 

fantasins betydelse för formandet av en öppen och kreativ personlighet som strävar mot 

framtiden. Bruno Bettelheim, som är en av världens mest uppmärksammade psykologer, 

skriver om sagornas enorma betydelse för barns psykiska utveckling till frigörelse och 

harmoni i Sagans förtrollade värld (1989). Han visar hur sagorna (oberoende av 

gestaltningsform) ger fantasigestalt åt det som ingår i en sund mänsklig inre utveckling. 

Rutger Ingelman är förskollärare, dramapedagog, speciallärare och musikterapeut. I 

Upplevelsepedagogik och Äventyrsmetodik (1996) utvecklar Ingelman sina tankar kring 

betydelsen av upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik och vad det kan innebära för den 

goda skolan. Thomas Armstrong är författare till Barns olika intelligenser (1998) och är en av 

världens främsta experter på hur Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna 

praktiskt bör tillämpas i klassrummet. De intelligenser som utvecklas i muntligt berättande 

och högläsning är framför allt lingvistisk intelligens (förmågan att använda ord 

ändamålsenligt) men också intrapersonell intelligens (förmågan att uppfatta och urskilja 
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skillnader och förändringar i humör, avsikter, bevekelsegrunder och känslor hos andra 

människor).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns inom ämnesområdet är begränsad, framförallt tillgången till 

vetenskapliga undersökningar kring likheter och skillnader mellan högläsning och muntligt 

berättande.  

Det finns forskning med annan vinkling eller djupare perspektiv som rör sig i periferin 

av vårt ämnesområde. En del forskning behandlar antingen högläsning eller muntligt 

berättande för barn i förskoleåldern med fokus på språkutveckling och literacyförmåga. Dessa 

undersökningar tar sin utgångspunkt i barns tidigaste uppväxtmiljö; förskola, hem och familj. 

Det finns också forskning kring pedagogiska vinster med muntligt berättande i högre 

åldersgrupper, högstadiet och gymnasiet, och är huvudsakligen kopplat till historieämnet.  

I detta avsnitt redogör vi för den forskning vi funnit samt för relevanta examensarbeten.  

2.2.1 Examensarbeten 

Birgitta Larsson och Carina Olssons undersökning vid Högskolan i Kristianstad, syftar till att 

belysa berättandets betydelse för elevers utveckling och lärande samt i vilken grad berättande 

är en bra pedagogisk metod. Två pedagogiska metoder, eget läsande och berättande, 

undersöks i relation till ihågkommelse av innehållet och skapandet av inre bilder. Larsson & 

Olsson utför sin undersökning i en fjärdeklass där eleverna får lyssna till berättande samt läsa 

på egen hand. Efteråt besvarar eleverna en enkät med kvantitativa och kvalitativa frågor och 

några intervjuas. Resultatet av undersökningen visar att de elever som lyssnat till berättande 

fått en gemensam upplevelse och har dessutom mer målande beskrivningar av sina inre bilder. 

Däremot upplever inte eleverna själva någon skillnad mellan de inre bilderna då de lyssnat till 

berättande respektive läst själva. De elever som läst själva har i större utsträckning 

missförstått enkätfrågorna. Larsson & Olsson framhåller att avkodningen kräver mycket 

energi som gör att innehållet till viss del förloras.9 

Sanela Jusufovics undersökning vid Malmö högskola, består av observationer och 

kvalitativa intervjuer med fem historielärare på gymnasiet. I resultatet redogör Jusufovic för 

tvetydigheten kring begreppet berättande bland lärarna och att de alla har sin egen uppfattning 

                                                 
9 Larsson, B.& Olsson, C. Berättande En pedagogisk metod i skolan? (2004) 
http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00000189/01/Exarb_Olsson_Larsson.pdf 
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om innebörden av historiskt berättande. Uppfattningarna pendlar mellan muntlig förmedling, 

traditionell föreläsning och återberättande.10  

Malin Åbergs syfte är att undersöka hur verksamma gymnasielärare i svenska använder 

sig av berättande och i vilket syfte. Undersökningen består av sex kvalitativa intervjuer på två 

skolor. Resultatet visar att pedagoger som haft goda berättarförebilder, själva ser och 

använder berättande som ett pedagogiskt verktyg.11 

Terese Larsson, vid Karlstads universitet, intervjuar tre pedagoger, verksamma inom 

förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Undersökningen, också den vid Malmö 

högskola, syftar till att belysa berättandets inverkan på barn. Berättande definieras som fritt 

berättande av sagor och berättelser, vardagsberättelser och högläsning. Larsson konstaterar att 

barn utvecklar språk, minne, fantasi och empati genom berättande.12 

Av dessa fyra undersökningar ligger Larsson & Olsson närmast vårt eget arbete men 

med den skillnaden att vi i vår undersökning låtit läraren (Rebecka) läsa högt för barnen. I 

Larssons & Olssons undersökning har eleverna läst tyst på egen hand.  

 

2.2.2 Forskningsrapporter och avhandling 

Rapporten Berätta magistern, berätta! handlar om historieberättandets plats i 

undervisningen.13 I rapporten redogör Francesca Mosca för sin klassrumsforskning i år 1. I sin 

egen klass berättar Mosca en historisk berättelse om stenåldersmänniskornas jakt på renar. 

Genomförandet visar på stort engagemang från eleverna och resultatet visar att många 

upplevde att de tillägnat sig faktakunskaper och en del elever kunde också uttrycka kunskaper 

om ett historiskt sammanhang och kunskaper om existentiella frågor.  

Stefan Nordqvist berättar i samma rapport om upplevelsen och resultatet av sin 

forskning i en klass från andra året på samhällsvetarprogrammet. Under det historiska 

berättandet kring en person under franska revolutionen sitter klassen som hypnotiserad. De 

flesta eleverna uttrycker att man lär sig mer genom en historieundervisning i berättandets 

form. Att berättelser ger bättre inblick i hur människor kan ha upplevt en historisk företeelse 

och att helhetsbilden blir tydligare är några motiveringar som eleverna lyfter fram.  

                                                 
10 Jusufovic, S. Berättande som arbetsmetod och förhållningssätt i historieundervisning (2005)  
http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/2956/1/examensarb%20mah.pdf 
11 Åberg, M. Muntligt Berättande Ett Sätt att Ge Kunskap Liv (2005) 
http://dspace.mah.se:8080/dspace/bitstream/2043/2355/1/senaste%2bversionen%5b1%5d%5b1%5d.doc 
12 Larsson, T. Berättandets inverkan på våra barn (2006) 
http://www.diva-portal.org/kau/abstract.xsql?dbid=35 
13 Karlegärd, C. & Toftenow, H. Berätta magistern, berätta! (Lund & Malmö 1996) 
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Martina Campart är psykolog och universitetslektor inom området Hälsa och samhälle 

vid Malmö högskola. Campart har skrivit en avhandling Schooling emotional intelligence 

through narrative and dialogue (2000) och en svensk översättning, Att träna emotionell 

intelligens med narrativa metoder, utgavs 2007. Avhandlingen bygger på forskning som 

Campart bedrivit på ett italienskt grupphem för ungdomar i svårigheter. På grupphemmet 

används narrativa samtal som en pedagogisk strategi för barn som behöver lära sig tänka 

kring emotionella svårigheter. Campart ville i studien få en djupare förståelse för det narrativa 

samtalets egenskaper, i vilken grad det kan betraktas som redskap för att träna barns 

”emotionella intelligens” och i vilken mening samtalen kan kallas ”en metod”.  

Resultatet visar att det narrativa samtalet mestadels fungerat som en stimulans för att 

väcka intresse, ge glimtar av ett ämne, lägga fram idéer och göra kopplingar till personliga 

erfarenheter. Campart skriver att narrativa strategier används för att barn i kris ska förstå 

smärtsamma emotioner, men att pedagogerna inte tyckts försöka utveckla riktiga färdigheter i 

att reglera och förstå känslor på en hög medvetandenivå. Trots att barnen ofta var involverade 

i ämnen som var emotionellt gripande uppmuntrades de inte till att gå på djupet och arbeta 

igenom sina idéer. Orsaken till detta anses vara återhållsamhet grundad på en rädsla att 

gruppens influenser på den enskilde individen skulle vara negativa. Campart konstaterar 

därför att grupprelationer kräver stor uppmärksamhet i genomförande och analys av narrativa 

samtal.  

Vidare visar forskningsresultatet att berättelsernas avsikter varit kommunikativa. 

Berättandet har till exempel använts när pedagogerna ville reglera konflikter och ”lätta upp” 

det kommunikativa klimatet, när de ville tala om känsliga ämnen och samtidigt undvika en 

lärarattityd och när de ville framföra förtäckta ”normativa” budskap.  

Campart skriver att det inte finns någon garanti för att narrativa samtal utvecklar 

emotionell intelligens. Resultatet visar att en del barn utvecklade emotionell intelligens medan 

andra blev skickliga historieberättare utan att deras emotionella liv involverades.  

 

3. Metod 

3.1 Komparativ studie 

Vi använder oss av en komparativ metod då vi dels gör en studie av facklitteratur och dels en 

undersökning på fältet. I diskussionen jämförs och analyseras resultaten. Tyngdpunkten i 

arbetet ligger på muntligt berättande som ställs i relation till högläsning.  
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I facklitteraturen undersöks syften, vinster och skillnader gällande muntligt berättande 

respektive högläsning. I undersökningen på fältet utforskas elevernas upplevelse av muntligt 

berättande och högläsning.  

 

3.2 Bakgrund till litteraturstudien 

Intresset för högläsning och särskilt muntligt berättande lockar till fördjupning och 

efterforskning i litteratur. Inför undersökningen på fältet är det också nödvändigt med 

kunskap för att kunna utforska om uppsatta mål och syften med muntligt berättande och 

högläsning återfinns i verkligheten. Med detta som bakgrund är litteraturdelen en fundamental 

del av detta arbete. 

 

3.3 Datainsamling 

Ett lämpligt tillvägagångssätt för fältundersökningen är metodtriangulering. 

Metodtriangulering innebär att använda flera metoder som kompletterar varandra, t.ex. i form 

av både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Problemområdet belyses då på ett mer 

allsidigt sätt och kan därmed ge resultatet en större generaliserbarhet och tillförlitlighet.14 

Metodtrianguleringen i denna studie realiseras i form av enkät med strukturerade frågor samt 

halvstrukturerade intervjuer. Larsson & Olsson (2004) använder sig i sitt examensarbete av 

metodtriangulering vilket vi ansåg vara ett lämpligt tillvägagångssätt.  

Fältundersökningen genomförs i helklass enligt följande. Eleverna ska vid två tillfällen 

lyssna till en saga, det vill säga sammanlagt två olika sagor. Den ena gången genom muntligt 

berättande och den andra gången genom högläsning. De sagor som ska förmedlas är Fumle-

Pär av Elsa Beskow15 och De tre mostrarna av Asbjørnsen & Moe.16 Vi har gjort en språklig 

bearbetning av sagorna. (Bilaga 2 och 3) Motiven till valda sagor är att de skulle vara okända 

för eleverna och inbördes olika till sin struktur. Därtill skulle längden på sagorna vara relativt 

lika. Vi har medvetet valt olika sagor, en folksaga och en konstsaga, för att inte resultatet 

skulle vara giltigt enbart för en sagoform.  

Efter avslutad saga utförs den kvantitativa datainsamlingen i form av enkäter som 

samtliga informanter fyller i. Enkäterna består av sju frågor med tre möjliga svarsalternativ. 

Samtliga frågor rör sagans innehåll och det finns endast ett rätt svar. (Bilaga 4 och 5) För att 

                                                 
14 Stukát, S. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Lund 2005) s.36, 124 
15 Bergström, B. (m.fl.) Sagorna från A till Ö (Stockholm 1981) s.24-26  
16 Asbjørnsen & Moe, Norska folksagor (Stockholm 1986) s.185-191 
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undanröja felaktiga svar på grund av lässvårigheter läses frågorna och svarsalternativen högt 

med hjälp av overhead. Eleverna besvarar enkäterna individuellt.  

I varje klass tas därefter fyra slumpvist valda informanter ut till kvalitativa intervjuer. 

De halvstrukturerade intervjuerna utgår från fem till sex fasta frågor med naturliga följdfrågor 

där så behövs. Intervjuerna genomförs individuellt med totalt åtta elever och syftar till att 

synliggöra elevernas inlevelse, förståelse och upplevelse av historien. De informanter som 

intervjuas är samma vid första och andra tillfället. Vid andra intervjun är det möjligt att 

samtala om den skillnad eleverna kan uppleva mellan berättande och högläsning. Intervjuerna 

bandas, avlyssnas och sammanställs. Fråga 1 (båda sagorna), 2 (De tre mostrarna) och fråga 4 

(Fumle-Pär) är frågor som inte besvaras i sagorna. De synliggör därför elevernas inlevelse och 

förmåga att i fantasin gå utanför sagans ram. Fråga 3 (båda sagorna) visar elevernas förmåga 

att läsa mellan raderna och tolka sagans dolda innebörd. Fråga 4 (De tre mostrarna) och fråga 

2 (Fumle-Pär) inriktar sig på elevernas empati och föreställningsförmåga. Fråga 5 (båda 

sagorna) vill utforska elevernas personliga upplevelse av muntligt berättande respektive 

högläsning. Vid andra intervjutillfället tillkommer fråga 6 för att undersöka om eleverna 

upplever en skillnad av muntligt berättande och högläsning som metoder. (Bilaga 6 och 7) 

Tillförlitligheten, reliabiliteten, blir begränsad på grund av studiens ringa omfattning. 

Men utifrån att datainsamlingen är både kvantitativ och kvalitativ får resultatet större 

tillförlitlighet. Generaliserbarheten blir begränsad då det är svårt att dra allmängiltiga 

slutsatser utifrån 34 elever. Studiens validitet, i vilken grad den motsvarar syftet, är hög. 

Studien genomförs i realistiska former inom det verksamhetsfält den avser att undersöka. 

Genom fältundersökningen kan frågeställningarna besvaras.  

Den etiska aspekten beaktas på så sätt att föräldrarna informeras om fältundersökningen 

och får ge sitt samtycke till om deras barn får medverka. Ett sådant samtycke krävs då 

eleverna är under 15 år. Föräldrarna svarar i förfrågan på om eleverna ska delta, delvis delta 

eller helt avstå undersökningen. (Bilaga 1) De elever som endast deltar i den kvantitativa 

datainsamlingen (enkäten) deltar inte i det slumpmässiga urvalet för intervjuerna. Alla 

identifierbara uppgifter behandlas på ett konfidentiellt sätt.  

Eleverna ges information om vår fältundersökning i den grad det är nödvändigt och 

möjligt för att inte påverka resultatet negativt.  
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3.4 Undersökningsgrupp 

Eftersom en del av studien är kvalitativ är det av stor vikt att undersökningsgruppen känner 

trygghet och förtroende för undersökaren. Valet av undersökningsgrupp har styrts av detta och 

vi valde två klasser i år 2 där Rebecka genomfört sin VFU. Berättandet, högläsningen och 

intervjuerna kommer därför att utföras av Rebecka, för att eleverna ska känna trygghet. Henny 

deltar i fältundersökningen som deltagande observatör under berättandet och högläsningen. 

Det förekommer olika grader av observation, enligt Kullberg, och Hennys roll är i detta fall 

observatör-som-deltagare. Det innebär att observatören har ett visst, men svagt engagemang, 

vilket betyder att Henny talar om vem hon är och varför hon är där, men inte deltar i några 

aktiviteter.17 

Skolan ligger i ett medelklassområde i en mindre kommun i Västerbotten. Klasserna 

består av vardera 17 elever och representeras av en etniskt homogen grupp. Det är sex pojkar 

och 11 flickor i vardera klass. Vi besöker skolan under fyra förmiddagar med fyra dagar 

mellan undersökningstillfällena i respektive klass. Vid första tillfället får 2A lyssna till 

högläsning medan 2B får ta del av samma saga, muntligt berättad. Vid nästa tillfälle används 

en ny saga som 2A får ta del av genom muntligt berättande och 2B genom högläsning. 

Eftersom samma historia förmedlas på båda sätten kan en skillnad i ihågkommelsen av 

innehållet synliggöras.  

 

 Högläsning Berättande 

Historia 1 2A 2B 

Historia 2 2B 2A 

 

4. Resultat 

4.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien har vi funnit att de skillnader vi förväntat oss inte är så omfattande som vi 

först trodde. Det har däremot visat sig att muntligt berättande och högläsning har 

gemensamma vinster och att de, sida vid sida, kompletterar varandra. Omfattningen av 

litteratur kring muntligt berättande är betydligt större än litteratur kring högläsning. Men som 

nämnts i inledning och metod, så är muntligt berättande också vårt primära fokus.  

                                                 
17 Kullberg, B. Etnografi i klassrummet (Lund 2004) s.95 
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Litteraturstudien visar att berättandet har så mycket mer att ge än en mysig sagostund. 

Ja, här gömmer sig inte bara några fragmentariska pedagogiska vinster utan en hel pedagogisk 

grundsyn. 

 

4.1.1 Värdet av muntligt berättande och högläsning 

Det är helt klart att berättandet på det hela taget har många vinster. Vinster gäller berättelser, 

således både muntligt berättade och lästa. ”Berättandet har kraft och potential vad det gäller 

språklig, mänsklig och social utveckling.”18 I det följande redovisas positiva aspekter av 

berättande, oavsett om det sker muntligt eller genom läsning. Fokus ligger på sagor, men 

gäller även andra berättelser. 

Både i ett historiskt och individuellt perspektiv går vägen till den skrivna litteraturen via 

det muntliga berättandet. Ur den muntliga traditionen, som går tillbaka till de allra första 

människorna, har de flesta former av litteratur vuxit fram och idag möter det lilla barnet 

berättelser i lekens form redan innan det kan prata.19  

Sagan är kanske den äldsta litteraturgenren. Långt innan boktryckarkonsten vandrade 

sagoberättare från plats till plats och berättade. På sin vandring genom länder och sekler 

färgades och förändrades sagorna och de bearbetades av både berättare och åhörare. Sagorna 

är därför en del av vårt gemensamma kulturarv och man skulle kunna säga att sagorna är 

internationella i den mening att samma motiv kan återfinnas i sagor från spridda delar av 

världen.20 

Dejke lyfter fram att orden och begreppen i berättelserna berikar och utvecklar barnens 

språk.21 Hostetter & Rehnman skriver också om detta.  

Berättelsen sätter språket i ett sammanhang. Berättelsen förflyttar 

barnen in i språket. Den ger orden betydelse och vidgar på så vis 

barnets ordförråd. Den lär också barnet meningsbyggnad och retoriska 

grepp.22 

Ordnade i berättarmönster förbereder således ljuden, de enkla orden, för det som sedan 

kommer att presenteras i skrift.23 Det har visat sig att målinriktat arbete med sagor och andra 

former av berättelser har en positiv effekt på barns lust att uttrycka sig språkligt, att lära sig 

                                                 
18 Brok, L. Berätta, berätta! En bok om berättandets rum (Malmö 2007) s.8 
19 Chambers, s.56 
20 Bergström, s.5 (Förord) 
21 Dejke, H. Berätta för barnen! (Malmö 2006) s.9 
22 Hostetter, J & Rehnman, M. Berättelsens röst En resa genom det muntliga berättandets Sverige (Stockholm 
2002) s.242 
23 Chambers, s.56 
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läsa och skriva. Vill man öka den språkliga medvetenheten är därför berättelser med rim och 

ramsor, allitteration och tokiga ord en guldgruva.24 Även elever som på grund av språkliga 

nederlag fått dåligt självförtroende, har genom sagans fantasi fått en ny lust för språket. 

Eleverna har upptäckt att språket är en del av personligheten, att ”språket är mitt” och ”jag 

finns i språket”.25 Berättelserna utvecklar också barnens förmåga att lyssna och förstå ett 

längre händelseförlopp. Barnen lär sig att känna igen en berättelses mönster och struktur.26  

Ur ett mänskligt perspektiv placeras barnet in i tiden och rummet, med hjälp av 

berättelserna, och bit för bit skapas och stärks den personliga identiteten.27 Brok säger: ”När 

vi berättar/lyssnar till sagor och myter håller vi på med meningsfulla berättelser med 

existentiellt innehåll. De ger perspektiv på det personliga livet och visar vägen till mänsklig 

utveckling.”28 Denna aspekt av sagoberättande ger även Bettelheim uttryck för i följande citat.  

Men för att berika livet måste den [sagan] kunna egga deras fantasi, 

hjälpa dem att utforska sitt förstånd och att reda ut sina känslor, den 

måste svara mot deras fruktan och förväntningar, ge fullt erkännande 

åt deras svårigheter och på samma gång ge en vink om lösningar på 

problem som de är ansatta av. Den måste, kort sagt, samtidigt knyta 

an till alla sidor av barnets personlighet – och detta utan att någonsin 

förringa utan tvärtom helhjärtat gå med på att barnet befinner sig i ett 

svårt predikament, medan den under tiden stärker tilliten till den egna 

förmågan och till framtiden.29  

Sagan är en typ av skönlitterär berättelse som av Dejke ges följande definition: ”Sagan väjer 

inte för det hemska som berättas utan sentimentalitet. Men det finns en lösning på problemet, 

det blir ett lyckligt slut för hjälten eller hjältinnan”.30 Bettelheim ger just sagan, som 

skönlitterär form, stor betydelse för den mänskliga utvecklingen. Gestalterna och händelserna 

i sagan illustrerar inre konflikter och antyder samtidigt en möjlig lösning. Men allt framställs 

på ett enkelt och vardagligt sätt, utan att ställa krav på lyssnaren. Sagan ”lämnar alla beslut åt 

oss själva, också huruvida vi vill fatta beslut eller ej. Det är vår sak om vi vill tillämpa en saga 

på vårt eget liv eller bara ha roligt åt de fantastiska äventyren.”31 

                                                 
24 Fast, s.23 
25 Brok, s.91 
26 Dejke, s.9-10 
27 Chambers, s.57 
28 Brok, s.47  
29 Bettelheim, B. Sagans förtrollade värld (Viborg 1989) s.11 
30 Dejke, s.11 
31 Bettelheim, s.53 
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Den sociala utvecklingen gynnas av berättelser genom att åhörarna delar en gemensam 

upplevelse. Hostetter & Rehnman har i sin bok Berättelsens röst intervjuat Carina Fast, som 

där säger:  

Jag tycker att en god lärare ska ha ambitionen att skapa en grupp och en 

känsla av att vi hör ihop. Och att ta del av en spännande berättelse tror 

jag är värdefullt för den vi-känslan. Det blir en resa. Vi delar en 

upplevelse och har roligt ihop.32 

Samtidigt har berättelser ofta använts för att skapa samhörighet med den egna kulturen. Från 

generation till generation har berättelsen förts vidare och den yngre generationen har fått 

insikt om hur saker och ting förändrats och utvecklats. Carina Fast berättar i sin bok om Vaju 

Najdu, en indisk berättare som sedan många år är bosatt i London där hon berättar sagor för 

indiska och pakistanska barn. Vaju Najdu betonar vikten av att känna stolthet över sin kultur 

och sina traditioner. Hon menar också att det inte är någon motsättning mellan att vara stolt 

över sin egen kultur och att ta del av den kultur man lever i. ”Om man saknar självrespekt är 

det svårt att respektera andra.”33 Najdu uppmanar därför lärare att använda sagor från de 

kulturer som elevgruppen representerar.  

Bara genom att säga att ’idag tänker jag berätta en gammal kurdisk 

berättelse’ har man visat att den kulturen är viktig. Man visar också, 

indirekt, att de barn som har en kurdisk bakgrund är viktiga.34 

En annan social aspekt av berättandet är samtalet kring vad man hört berättas eller läsas. Det 

är en hjälp för barnen att ta reda på vad de själva tycker, om de tillsammans med andra får 

prata om sig själva i relation till berättelsen. Här kommer det sociokulturella perspektivet till 

uttryck; att lärande och utveckling sker i samspel med andra. I denna sociala process är det 

betydelsefullt att den vuxne ställer goda frågor. Slutna frågor uppmanar till att söka fakta i 

berättelsen man hört, öppna frågor ber om barnens egna tankar och reflektioner. De öppna 

frågorna ger självklart större möjlighet till många och varierande svar, men för ett blygt och 

försiktigt barn är det bättre att kunna svara på en faktafråga än att inte våga prata alls.35 

Keene & Zimmerman är två amerikaner som genom åren ansvarat för olika projekt och 

fortbildning av lärare, med en fördjupad läsförståelse och en rikare skrivförmåga som 

långsiktiga mål i projekten. Författarna skriver följande:  

Om läsning handlar om att gå på inre upptäcktsfärd så handlar 

läsundervisning om att utrusta resenärerna, visa hur man använder en 

                                                 
32 Hostetter & Rehnman, s.238 
33 Fast, s.26 
34 ibid. s.26 
35 ibid. s.24 
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karta, ge dem nycklar till äventyret och sagan, stödja dem när de far 

vilse och tar omvägar tills barnet klarar sig på egen hand med kartan.36 

Samtalet som social aspekt, genomsyrar hela boken till Keene & Zimmerman. De skriver om 

tre olika möten mellan text och läsare där en aktiv läsare kopplar den lästa texten till annan 

text, till sig själv och till omvärlden. Läraren har här en viktig roll som förebild för att lära 

sina elever att bli aktiva läsare.37 Samtalet kring berättelser och texter är alltså viktigt för att 

lära känna sig själv och andra. Samtalet är också lärarens möjlighet att tydligt visa hur man 

hanterar texter och sätter dem i relation till sig själv och sin omvärld.  

 

4.1.2 Skillnader mellan muntligt berättande och högläsning 

Gemensamt för berättande och högläsning är deras betydelse för att utveckla och forma 

barnens literacyförmåga. Utifrån facklitteraturen kan man dock skönja en viss skillnad på 

vilket sätt som respektive metod främjar läs- och skrivutvecklingen.  

Brok och Fast menar att det muntliga berättandet befinner sig i det kreativa fältet. Barn 

som lyssnat till berättelser vill ofta själv berätta sådant de upplevt som spännande och 

intressant i deras liv. På så sätt inbjuds barnen till eget skapande, i bild, skrift och tal, enligt 

Brok.38 Fast uttrycker följande: 

Att lyssna hjälper barnen att visualisera. De skapar scener, ser för sin 

inre syn det som händer och de olika personerna – och just förmågan att 

visualisera och fantisera är basen i deras egen kreativitet.39 

Även Ärnström & Hagberg betonar fantasin. De skriver: ”Det blir tråkigt att läsa om fantasin 

inte förmår förvandla orden till personliga upplevelser, aningar och inre bilder.”40 

Högläsningen riktar i högre grad uppmärksamheten mot läsupplevelsen (avkodning och 

förståelse) och barnen får insikt i att orden på papperet inte bara representerar ord med 

lexikalisk innebörd. Orden får en ”magisk” betydelse som kan skrämma eller roa, göra oss 

ledsna eller glada, ge oss styrka eller energi framhåller Chambers: 

Det drama som det tryckta ordet förvandlas till, utspelar sig i läsarens 

huvud. Det kan man inte förevisa. Det närmaste förevisandet man kan 

komma är att läsa högt på ett sådant sätt att lyssnarna får en uppfattning 

om vad vi som läsare har funnit i det där stycket.41  

                                                 
36 Keene, E. O. & Zimmerman, S. Tankens mosaik Om mötet mellan text och läsare (Göteborg 2003) s.48 
37 ibid. s.65-91 
38 Brok, s.20, Hostetter & Rehnman, s.237 
39 Fast, s.23 
40 Ärnström, & Hagberg, s.73 
41Chambers, s.68 
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I jämförelse med högläsning är muntligt berättande framför allt en relation mellan berättare 

och åhörare. Berättandet påminner om ett personligt samtal, som om berättaren ger något av 

sig själv. Här hamnar högläsningen i ett annat läge där upplevelsen bokstavligen objektifieras 

av boken. Kommunikationen vid högläsning kommer från författaren och den som läser är 

bara en tillfälligtvis vald förmedlare av budskapet. Chambers skriver: ”Inte lyssnare och 

berättare mittemot varandra, utan läsare och lyssnare, sida vid sida, som tillsammans upplever 

något annat.”42 Brok skriver att dagens mellanmänskliga relationer präglas av ytlighet och täta 

byten. Det leder till relationsstörningar som bland annat yttrar sig i svårigheter att engagera 

sig i nära och förpliktande förhållanden och svag självkänsla. Sett ur det perspektivet menar 

Brok att relationen mellan berättare och åhörare kan stå som en motsatt tendens präglad av 

närvaro, fördjupning och samtal.43 

… muntligt berättande talar mer till hjärta och kropp än till huvudet 

[...] en bra berättare är först och främst en levande människa, som 

med inlevelseförmåga och viss ödmjukhet inför berättelsen delar med 

sig till lyssnarna. Därför säger man att den goda berättaren också är 

en god lyssnare – en människa som känner in andra och med sin 

berättelse slår an en ton som får genklang i dem. [---] Berättandets 

rum är ett av kulturens frirum. Där är det möjligt för barn och vuxna 

att utvecklas tillsammans och uppleva viktiga delar av vad det 

innebär att vara människa.44 

Som ovan nämnts är berättandet som aktivitet berättar-och-åhörar-fokuserat medan 

högläsning är text-fokuserad. Denna förskjutning ändrar karaktären på lyssnarens upplevelse. 

Berättandet är avväpnande och avkopplande och appellerar till det känslomässiga och 

dramatiska hos åhörarna. Högläsningens textfokusering inbjuder till eftertanke, funderingar 

och reflektion.45 

Till högläsningens textfokusering hör också förmågan att kunna förflytta sig i tid och 

rum, att kunna föreställa sig situationer bortom ”här och nu”. Ett språk som befinner sig ”där 

och då” utvecklar lyssnarens tänkande och språk till att vara oberoende av kontexten (dvs. 

vardagsmiljön och sammanhanget lyssnaren normalt befinner sig i).46 Berättandet är däremot 

en scenkonst och en publikupplevelse. ”Berättelsen utspelas nu och här, i ett gemensamt rum 

skapat av röstens och lyssnandets räckvidd.”47 

                                                 
42 Chambers, s.73 
43 Brok, s.76 
44 ibid. s.18, 76 
45 Chambers, s.61,72-73 
46 Dominković, K. (m.fl.) Läsa högt för barn (Lund 2006) s.15  
47 Auraldsson, K. Börja berätta! Om sagor och berättande samt sagotips i olika genrer (Lund 2004) s.99 
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Skillnaderna mellan muntligt berättande och högläsning är sammanfattningsvis att 

berättande främjar kreativitet medan högläsning åskådliggör den litterära upplevelsen. 

Berättandet skapar en personlig relation mellan berättare och åhörare medan högläsning 

främst är en relation mellan text och lyssnare. Berättandet befinner sig här och nu medan 

högläsning kan förflytta åhöraren i tid och rum. Berättandet är alltså en publikupplevelse som 

utspelar sig framför ögonen på åhörarna medan högläsningen kan leda åhöraren till avlägsna 

platser och svunna tider. 

 

4.1.3 Muntligt berättande och högläsning i ett fördjupat pedagogiskt helhetsperspektiv 

Vid en första anblick ses muntligt berättande och högläsning ofta som en stund av 

avslappning och rekreation från det ”vardagliga arbetet”, en stund av ”verklighetsflykt” och 

njutning som i en annan värld. Men berättande och högläsning, som pedagogiska metoder, 

rymmer en djupare och mer mångfasetterad dimension där lärandets och utvecklingens 

kvalitetsaspekt i högre grad fokuseras. Berättelser och sagor ”ger perspektiv på det personliga 

livet och visar vägen till mänsklig utveckling”.48  

Att börja tänka in det narrativa i den pedagogiska praktiken kan betyda 

att man parallellt med berättarstunderna förändrar sin syn på barnen, 

och i vidare bemärkelse den pedagogiska praktiken. Man inser att ett 

narrativt förhållningssätt är mer spännande än sporadiska sagostunder. 

Kanske börjar man hitta nya metoder att fokusera på det berättande 

inslaget i samband med mycket av det övriga arbetet med barnen.49 

I detta avsnitt fördjupas de tidigare presenterade skillnaderna och likheterna som nu vävs ihop 

till ett helhetsperspektiv i djupare pedagogisk mening.  

 

Berättandets betydelse för personlighets- och identitetsutveckling 

Lene Brok är dansk psykolog, berättare och fortbildare som under många år arbetat med 

muntligt berättande, både forskningsmässigt och praktiskt. Hon är en av förgrundsgestalterna 

till införandet av muntligt berättande inom förskola och skola i Danmark. Att muntligt 

berättande tills för några år sedan betraktats som ren fantasi och underhållning och inte som 

riktigt skolarbete går inte att dölja. I förskolan och under de tidigare skolåren används, i högre 

grad än i senare skolår, muntligt berättande genom att läraren berättar sagor eller att barnen 

delar med sig av upplevelser och erfarenheter de tillägnat sig i vardagslivet. I förskola och 

                                                 
48 Brok, s.47 
49 ibid. s.76 
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skola finns en iver att stimulera barnen språkligt. Brok ställer sig kritisk till när följden därav 

blir att enbart barnens förmåga att tillägna sig nya ord och sätta ihop dem till begripliga 

meningar hamnar i fokus. Berättelserna bidrar då inte nödvändigtvis till att barnens narrativa 

potential utvecklas, (dvs. deras förmåga att berätta), eller att deras självtillit byggs upp. Brok 

framhåller att det finns berättelser som på ett särskilt sätt kan livnära vår personliga 

utveckling. Sagor, livshistoriska berättelser och myter är exempel på sådana berättelser. De 

innehåller inte bara litterära kvaliteter utan dessa typer av berättelser kan också få betydelse 

för vår självuppfattning, identitetskänsla och förståelse av omvärlden. 

Hur vi organiserar tankar och känslor, liksom hur vi söker mening och 

ordning i existensen, präglas av ett berättande element. Vi tänker och 

uttrycker oss i berättelsens mönster, med och utan ord, i inre psykisk 

dialog med oss själva och i dialog med andra. Man skulle kunna säga 

att vi hela livet håller på att skapa historien om vem vi är. I den 

processen inspireras vi och hämtar tankegods från sagor, myter och 

andra fiktiva berättelser, liksom vi väver in det verkliga livets 

berättelser och upplevelser i våra personliga berättelser.50 

Broks syn på muntligt berättande utgörs av en mer systematisk och utvecklad berättarpraktik, 

vilken hon menar alltmer gjort inträde i skolan under senare år, då uppfattningen av 

berättelsens roll i lärarsammanhang förändrats. Dansk forskning visar att lärare i skolor där 

man börjat använda muntligt berättande i undervisningen upplever att barnen blir mer 

närvarande, intresserade och motiverade att höra och lära mer. Författaren lyfter fram fyra 

pedagogiska vinster med systematiskt arbete (i detta sammanhang).  

Systematiskt arbete med muntligt berättande och sagor: 

1. väcker nyfikenhet och stärker motivationen att lära 

2. ökar självmedvetenheten 

3. involverar både känslor och intellekt och 

4. erbjuder barn enkla och meningsskapande berättarmönster, där de 

kan ”hänga upp” nytt vetande och få självinsikt.51 

Arbetet med berättelser tillgodoser följaktligen såväl barnens språkliga som känslomässiga 

och sociala utvecklings- och uttrycksbehov. På så sätt kan, genom systematiskt arbete med 

berättande, en positiv atmosfär av meningsfull gemenskap, glädje och generositet skapas.  

Muntligt berättande inverkar på personlighet och identitetsutveckling och är nära 

förbundet med inre och yttre dialog. Det muntliga berättandet har inte enbart en utsida utan 

också en insida där utvecklingsmöjligheterna i skolan är mer dolda. Barnens yttre erfarenheter 

                                                 
50 Brok, s.84-85 
51 ibid. s.91 
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och upplevelser behöver införlivas med deras inre tankar och känslor. Genom muntligt 

berättande kan skolan ge barnen hjälp med denna sammanlänkning. I arbetet med berättelser 

kan läraren göra såväl sina egna som barnens både inre och yttre världar synliga. I detta 

arbete är samspelet och språket fundamentalt. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

kunskap och lärande utgör språk och kommunikation grundläggande byggstenar. Dysthe, som 

inspirerats av Vygotskij, talar om att språk är grundvillkoret för att lärande och tänkande ska 

ske och att det utgör en länk mellan det yttre och det inre och talet. Genom tänkandets starka 

förbindelse med språket är skälet desto större att göra förhållandena gynnsamma för språklig 

samverkan av hög kvalitet mellan eleverna och mellan elev och lärare. Muntligt berättande är 

ett samspel mellan berättarens och barnens förmedlande uttryck, verbala och icke-verbala. 

Genom berättarens och berättelsens inneboende kraft berörs elevernas inre värld; deras tankar 

och känslor initierar en läroprocess. Vygotskij, en av den sociokulturella teorins främsta 

föregångare, talar om det starka sambandet mellan språkbruk och tänkande. Inre och yttre 

världar står i ständig växelverkan genom verbalt tal och tänkande. Genom att klä tankar i ord 

och översätta upplevelser och intryck till tankeprocesser skapas mening, förståelse, kunskap 

och lärande52. Denna kontinuerliga växelrörelse äger rum både hos berättaren och barnen. 

Berättaren präglas av egna tankar, känslor och stämningar i förhållande till berättelsen och 

förmedlar dessa medvetet eller omedvetet under berättarstunden. Barnens mer eller mindre 

tydliga respons, inverkar på berättarens fortsatta berättande. Denna språkliga samverkan kring 

sagor och berättande är viktig för barnens lärande och förståelse av sin omvärld.  

 

Betydelsen av förståelseinriktad upplevelsepedagogik för kunskapstillägnandet  

Under de senaste decennierna har en tydlig förändring av lärarrollen ägt rum. Den 

utvecklingspedagogik som fenomenografen Ference Marton förespråkar utgår från antagandet 

att ”färdigheter och kunskaper om ett fenomen bygger på eller borde bygga på ett visst sätt att 

förstå fenomenet”.53 Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas livsvärld det vill säga 

i den av dem erfarna livsvärlden. Den betydelsefulla pedagogiska lärarrollen innebär därmed 

att förstå vad barnen förstår och att det finns kvalitativt skilda sätt att uppleva världen. Det 

underlättar arbetet med att hjälpa barn som har svårigheter att förstå, något som även 

framhålls av Pramling: 

Att arbeta förståelseinriktat innebär att fokusera innebörder, vilket är att 

uppfatta samband och relationer av olika slag. Detta kan ses som ett sätt 

                                                 
52 Dysthe, s 75-117 
53 Marton, F. i Uljens, M. (red) Didaktik (Lund 1997) s.101 
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att utveckla grundläggande tankestrukturer hos barn, något som är en 

förutsättning för framtida lärande och utveckling.54 

Barn behöver bli berörda genom upplevelser på olika plan, både känslomässiga, intellektuella 

och sociala. Idén om att i pedagogiska sammanhang betona och bygga på upplevelsen är inte 

ny. Rutger Ingelman företräder en pedagogisk grundsyn som han kallar ”upplevelsepedagogik 

och äventyrsmetodik” – en idé om att i pedagogiska sammanhang betona och bygga på 

upplevelsen. Meningen är inte att försöka vara en clown eller att alltid ha något nytt att 

komma med, utan att istället vara öppen för barnens idéer och bygga undervisningen på deras 

erfarenheter och intressen. Följande citat av Ingelman understryker betydelsen av en 

upplevelserik verksamhet. ”Den inlärning som icke äger rum i samband med upplevelser 

förtärs och försvinner mycket snabbt”.55 Läroplanen (Lpo94) ger stöd därtill: 

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas. […] Eleverna ska få uppleva 

olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.56 

John Dewey är medförfattare till ett av kapitlen i Dysthes bok Dialog, samspel och lärande. 

Även i Deweys pragmatiska kunskapssyn, vilken säger att kunskap skapas genom aktivitet i 

en interaktiv och kommunikativ kontext, återfinns upplevelsen. Han myntade begreppet 

”learning by doing” med vilket han understryker vikten av aktivitetsinriktade arbetsformer 

som knyter an till elevernas intressen, erfarenheter och förförståelse. En av hans böcker har 

fått titeln Experience and education (1938). Genom att elever får gemensamma upplevelser 

genom problemlösning och handling främjas deras läroprocesser.57 

Dagens samhälle, bestående av snabba flöden och intryck, skapar ett behov hos barn av 

att få vistas i en skola som aktivt lugnar ner tempot och minskar intrycksflödet. De behöver i 

de dagliga situationerna få uppleva och lyssna till det levande ordet från en vuxen genom 

berättande. Dagens lärare uppmanas av Ingelman att sätta berättandet i högsätet. 

Moderna forskare inom pedagogik och psykologi har klart visat att 

människan aldrig är så välorganiserad som då inlärning sker i samband 

med upplevelse. Upplevelsen vitaliserar hennes förmåga att utnyttja 

såväl sina medvetna som sina undermedvetna färdigheter och 

kunskaper. I den situationen är inlärningen intensiv, kunskapshämtandet 

effektivt, människan beredd att använda hela sin klaviatur.58  

                                                 
54 Pramling, I. (m.fl.) Lära av sagan (Lund 1993) s. 12 
55 Ingelman, R. Upplevelsepedagogik och Äventyrsmetodik Tankar om undervisning (Solna 1996) s.17 
56 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) s.6-7 
57 Dysthe, s. 119-141 
58 Ingelman, s.40 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att Marton, Ingelman och Dewey har eleverna som 

utgångspunkt för undervisningen. Martons tal om involverandet av elevernas livsvärld, 

Ingelmans tanke om upplevelsepedagogik och Deweys idé om elevernas deltagande aktivitet 

bidrar alla till att stödja ett djupare arbete kring berättelser. Både muntligt berättande och 

högläsning inbjuder till en upplevelse i fantasins värld där barnens erfarenheter och känslor 

kan synliggöras i ett fördjupat arbete kring berättelsen. Livsvärlden och erfarenheterna som 

eleverna ger uttryck för visar från vilket håll och från vilket perspektiv kunskapstillägnandet 

kan utgå ifrån.  

 

Undervisningen måste beröra eleverna 

I detta avsnitt framhålls vikten av att eleverna berörs av undervisningen och inte matas med 

”tom” fakta. I facklitteraturen vi studerat är det endast ”berättarna” som talar om detta. 

Högläsningens möjlighet att beröra belyses inte i den litteratur vi funnit.  

Det muntliga berättandets inverkan på barns kunskapstillägnande får stöd från flera 

erfarna berättarprofiler. Hostetter & Rehnman har intervjuat berättarprofilen Ulf Lindberg 

som resonerar kring berättelsers betydelse för undervisning och lärande. Vi ser här en 

koppling till Broks fjärde punkt om systematiskt arbete med muntligt berättande och sagor (se 

s.24). Utifrån konkreta erfarenheter i historieundervisning förordar Ulf Linberg att man 

”lämnar det abstrakta och föreläsande språket och blåser liv i ett händelseförlopp genom att 

förmedla sinnesintryck, färger och stämningar.”59 Det får till följd att eleverna kan identifiera 

sig med gestalterna och får något att relatera till.  

Jag tror att de flesta hjärnor behöver spikar att fästa kunskaperna på. 

[…]Berättelsen blir en sådan spik. […] En del har årtal som spikar för 

sina historiekunskaper. Andra har namn. Jag har berättelser. [---] 

Berättelsens händelsekedja är lätt för lyssnaren att följa eftersom den 

drivs framåt mot ett slut som väcker nyfikenhet.60  

Berättandet är en bra väg för lärare när det handlar om att tydliggöra och visa på 

sammanhang. Lindberg poängterar att undervisningen måste beröra, stoffet måste bli 

elevernas, eleverna måste få känna att det här är deras. Om eleverna kan förstå istället för att 

bara plugga in, om de kan känna att historien handlar om människor, då har de också lättare 

för att komma ihåg – berättande skapar en identifikation. Ulf Lindberg besvarar frågan om 

                                                 
59 Hostetter & Rehnman, s.212 
60 ibid. s.213, 218 



 

23 

vad som händer när man berättar: ”Då lyssnar de. Jag öppnar en kanal direkt in i deras hjärtan. 

De är med mig hela tiden.”61  

 

Berättandets betydelse för andraspråkselever 

Genom att använda berättande som ett medvetet arbetssätt får man redskap för att fånga 

elevernas uppmärksamhet och göra lärostoffet mer levande och tillgängligt. Det har också 

visat sig att muntligt berättande utgör ett bra redskap i arbetet för barn med annan etnisk 

tillhörighet och kultur. Ulf Lindbergs erfarenheter av att väva in berättande i den reguljära 

undervisningen har visat sig ge goda resultat. Språksvaga elever har ofta svårt att läsa och 

minnas vad de har läst. Men genom att låta läsning och besvarande av frågor föregås av 

lärarens muntliga berättande skapas motivation och ökad minnesförmåga.62 I lyssnandet till 

muntligt berättande och högläsning, där texten överstiger elevernas egen läsförmåga, ges 

svaga läsare möjlighet att vidga sina språkliga referensramar framförallt igenom samtal kring 

text och upplevelse.63  

Andraspråkselever behöver få känna att deras språk har ett värde och respekteras i 

klassrummet. Därför är det angeläget att de ges tillfälle att höra, berätta och återberätta 

berättelser på sitt eget språk för att inte berättandet ska begränsas av ett språk man inte 

fullständigt behärskar. Berättande tillhandahåller ett genuint och värdefullt tillfälle att höja 

statusen på ett annat språk och den kultur som språket representerar.64 

Detta stämmer väl överens med vad Carina Fast anser om berättandets betydelse för 

sammansvetsningen inom gruppen och samhörigheten med den egna kulturen (se 4.1.1). 

 

Betydelsen av fantasi och kreativitet 

Det känslomässiga perspektivet utgör en central roll av det muntliga berättandet. Lärare bör 

enligt Armstrong undervisa med känsla för att stimulera elevernas emotionella hjärna och inte 

på ett emotionellt neutralt sätt.65 Att känslorna kommer till uttryck och blir bekräftade innebär 

en förening med den kreativitet och fantasi som varje människa besitter, alltifrån det minsta 

lilla barnet. Det är ofrånkomligt att i förbindelse med berättande inte spela på fantasins och 

kreativitetens strängar. Vygotskij som fördjupat sig mycket kring barns fantasi och kreativitet 

                                                 
61 ibid. s.217 
62 Hostetter & Rehnman, s.44 
63 Johansson, A. Att arbeta med högläsning (Solna 2004) s.7 
64 Fast, s.26 
65 Armstrong, T. Barns olika intelligenser (Jönköping 1998) s.86 
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menar att det inte finns någon motsättning mellan fantasi och verklighet. Han konfronterar 

den allmängiltiga uppfattning som finns kring fantasi. 

I vardagslivet kallar man allt som är overkligt, allt som inte svarar mot 

verkligheten och på så vis kan ha någon allvarlig praktisk betydelse, för 

föreställning och fantasi. Men i själva verket är fantasin grunden för 

varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det 

konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet.66  

Han beskriver fantasi som en medvetandeform – en kombinationsförmåga – som hör ihop 

med verkligheten på olika sätt och ju rikare verkligheten är desto större är möjligheterna till 

fantasi och vice versa. Vygotskijs kulturella teori utgår från en helhetssyn där individen 

betraktas som ett kreativt subjekt hos vilken känsla och förnuft hör ihop och erfarenheter och 

känslor tolkas genom fantasin. Enligt Vygotskij ska fantasin således inte ses som en ”festlig 

intellektuell förströelse, eller som en verksamhet utan mening eller sammanhang, utan som en 

livsviktig funktion”67 där fantasins aktivitet förenas med verkligheten. Redan hos mycket små 

barn synliggörs kreativa processer genom leken. Efterhand som skriftspråket får en större 

plats i barnets värld kommer även mötet med sagor och berättelser att vara en del av den 

vardag som stimulerar och förenar barns fantasi och verklighet.  

Sagor och berättelser är en hjälp för barn i klargörandet av komplicerade 

verklighetsförhållanden genom deras bildliga och emotionella språk. Sagorna och 

berättelserna ges mening och betydelse genom deras förmåga att fördjupa, vidga och rena 

barnets emotionella liv. Vygotskij hävdar att människan uppnår allt med hjälp av den 

skapande fantasin, genom vilkens funktion hon klarar att orientera sig i framtidens värld och 

skapa ett för denna värld funktionellt beteende. Med utgångspunkt i denna syn på fantasi och 

verklighet blir det övergripande skoluppdraget att styra barnens beteende så att de förbereder 

sig för denna framtid. Lpo 94 betonar uppdraget för framtiden. 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja 

elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar […] Skolan har i uppdrag att överföra 

grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla 

de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram 

alla i samhället behöver.68 

                                                 
66 Vygotskij, L S. Fantasi och kreativitet i barndomen (Göteborg 2005) s.13-14 
67 Vygotskij, s.17 
68 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) s.5 
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Skolans pedagogiska arbete ska vara en utveckling och övning av barnens fantasi i processen 

att förverkliga dessa mål. Genom skapande fantasi som tar gestalt i nuet ska varje individ 

formas till en skapande, öppen och kreativ personlighet som strävar mot framtiden.69  

 

Berättandets och högläsningens betydelse för värdegrundsarbete och existentiella frågor 

Skolans läroplan föreskriver att skolan ska arbeta med såväl existentiella frågor som 

värdegrundsfrågor.  

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet […] Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och 

hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv 

vilar på.70 

Dessa utgör två områden där muntligt berättande och högläsning är verksamma instrument. 

Att relatera till företeelser i en berättelse är, på grund av dess plats utanför individen, alltid 

lättare, än att framkalla egna upplevelser och tillkortakommanden. Samtidigt närmar man sig 

den egna problematiken när man får den belyst utifrån. Vetskapen om att det finns andra som 

tänkt, känt och upplevt detsamma upplevs som en tröst och driver bort ensamhetskänslan. 

Genom sagor och berättelser får barnen hjälp att tänka igenom sin situation, betrakta 

problemen ur andra infallsvinklar, se utvägar öppnas och lösningar erbjudas. Bergstrand & 

Gustafsson säger med avseende på skönlitteraturen att den viktigaste kunskapen som vi får 

genom skönlitteraturen handlar om oss själva, om andra och om relationer mellan människor. 

De språkliga vinsterna är något vi får på köpet.71 

Att berätta muntligt ger möjlighet att tillsammans med andra tillgodose behovet av att 

använda identitetsstödjande berättelser med meningsfullt innehåll. Det ligger ett värde i att gå 

bakom muntligt berättande som direkt företeelse och se på det som utvecklar sunda 

mellanmänskliga relationer och stärker identitetsutvecklingen. För många barn präglas 

vardagens relationer av åtskilliga brytningar. Brok talar om en ”exemplarisk relation” där 

erfarenheter från berättandets rum av närvaro och sund relationsutveckling, tas med in i andra 

livssammanhang. 72För många av dagens barn medverkar relationen mellan berättande vuxen 

och aktivt lyssnande barn till att stärka den vuxnes roll som betydelsefull. Det växer fram en 

relation präglad av närvaro, fördjupning och samtal, där det finns möjlighet för barn och 
                                                 
69 Vygotskij, (baksidestext) 
70Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) s.3 
71Bergstrand, L. & Gustafsson, P. Högläsningens betydelse för barnens språkutveckling (Borås 2001) s.33-37 
72 Berättandets rum = rummet för skapande psykologiska utvecklingsprocesser mellan den inre världen och den 
yttre verkligheten. Brok, s.49-57 
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vuxna att utvecklas tillsammans och uppleva viktiga delar av vad det innebär att vara 

människa.73 

 

4.1.4 Sammanfattning av litteraturstudien 

Berättelser, muntligt berättade och upplästa, har tre gemensamma utvecklingsområden: 

språkligt, mänskligt och socialt utvecklingsområde. Språket ges en djupare innebörd då det 

ingår i ett skönlitterärt sammanhang. Individens personlighet stärks genom igenkännande och 

identifiering med gestalterna som målas upp för åhörarens ögon. Känslan av en gemensam 

upplevelse stärker förmågan till socialt samspel.  

Skillnaderna mellan muntligt berättande och högläsning framträder enligt 

facklitteraturen tydligast på två områden. Båda metoderna utvecklar literacyförmågan, på 

olika, men kompletterande sätt. Berättande inbjuder till kreativitet och fantasi medan 

högläsning gestaltar läsupplevelsens innebörd. Den andra skillnaden rör muntligt berättande 

och består i att berättaren ger något av sig själv, vilket skapar en personlig relation mellan 

berättare och åhörare. 

Muntligt berättande och högläsning som en djupare pedagogisk grundsyn tar avstamp i 

elevernas erfarenheter och upplevelser. Berättelserna skapar upplevelser, väcker tankar och 

frågor som med fördel kan användas i en förståelseinriktad undervisning. En 

kunskapsförmedling som berör individen emotionellt har ett existentiellt värde med betydelse 

i ett djupare och vidare perspektiv än rena faktakunskaper. Förmågan till fantasi och 

kreativitet har betydelse för hur individen hanterar och möter livets verkligheter och ställer 

dessa i relation till sig själv.  

 

4.2 Fältundersökning 

4.2.1 På besök i 2A 

4.2.1.1 Observation under högläsning i 2A – Fumle-Pär 

Bänkarna i klassrummet är ordnade i fyra grupper med fyra till fem elever i varje grupp. 

Läraren uppmanar eleverna att lyssna väldigt noga och avslöjar att berättelsens innehåll ska 

följas upp med frågor. Det var inte vår avsikt att eleverna skulle få så mycket information på 

förhand. 

                                                 
73 Brok, s.76 
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Rebecka läser och eleverna lyssnar avslappnat och lugnt. En del tittar på Rebecka, andra 

låter blicken försvinna någon annanstans. Några elever låter huvudet vila mot bänken. Två 

pojkar leker med sina händer och några armband. De två flickorna som sitter närmast mig 

sneglar ibland på mig där jag sitter med mitt lilla anteckningsblock och lyssnar.  

Rebecka läser med inlevelse och förflyttar sig några steg emellanåt. Hon använder sina 

händer för att förtydliga innehållet, håller till exempel upp sin tumme när hon läser om att 

Fumle-Pär brukar skära sig i tummen. 

Direkt efter högläsningen besvaras enkäten som finns kopierad på overhead. Rebecka 

läser frågorna med efterföljande svarsalternativ. Trots uppmaningen att göra enkäten 

individuellt ser jag hur en flicka sneglar på de andra i gruppen. Två flickor längre bak i 

klassrummet småviskar med varandra. Efter att enkäten fyllts i uttrycker läraren en spänning 

kring enkätens rätta svar och ber om en genomgång av enkäten. Även om vi inte tänkt gå 

igenom den, ser vi inget som skulle påverka resultatet, och därför gör vi det när enkäterna 

samlats in.  

 

4.2.1.2 Observation under berättande i 2A – De tre mostrarna 

Nu är vi tillbaka i den klass där vi gjorde vårt första besök denna gång med berättande på 

turordningen. Denna gång säger klassläraren ingenting om efterföljande enkätfrågor. Klassens 

uppmärksamhet är riktad mot Rebecka och de följer hennes gester och inlevelse. De två 

pojkar som lekte med sina händer och några armband vid högläsningen, tittar nu på Rebecka. 

En av dem får ett ledset uttryck i ansiktet när flickan (Rebecka har ett sorgset ansiktsuttryck) 

är ledsen. Rebecka ställer några retoriska frågor under berättelsens gång för att upprätthålla 

kontakten och jag lägger märke till att en flicka svarar på frågorna genom att skaka på 

huvudet. En pojke följer med i en rörelse Rebecka gör och gör likadant själv.  

Det märks att denna saga har en annan, mer lättsam karaktär, för det är som en viss, 

”positiv rörelse” i klassen. När samma sak upprepas i berättelsen ler och småskrattar eleverna, 

vrider och vänder på sig, tittar på sina klasskompisar och lyssnar vidare. Deras ansiktsuttryck 

visar känslorna i sagan.  

Upprepningarna i sagan, med återkommande gummor, knackningar och fraser väcker till 

skratt och en blandning mellan förtjusning och suckande. Samtidigt som en del elever suckar 

ljudligt så ler de med hela ansiktet. Det är som om det väcker en spänningsfull förväntan på 

vad som nu ska komma, samtidigt som de liksom vet vad som väntar. När den andra och 
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tredje knackningen i bröllopssalen kommer, så gissar en flicka på vad som kommer härnäst 

genom att mima ”moster”.  

När sagan är slut får Rebecka spontana applåder.  

Vid enkätutdelningen suckar en del elever över att samma sak ska göras igen. Även 

denna gång förekommer en del tjuvkikande och det hörs ett nästintill ohörbart viskande i 

klassrummet. 

4.2.1.3 Resultat av enkätundersökning i 2A 

Vid första undersökningstillfället fick 2A lyssna till högläsning av Fumle-Pär. Fyra dagar 

senare berättades De tre mostrarna. Direkt efter högläsning respektive berättande besvarade 

eleverna en enkät bestående av sju frågor. Frågor där elever givit två svar har bedömts som 

felaktiga.  

16 elever besvarade enkäten om Fumle-Pär, den höglästa sagan (Bilaga 4). Fem elever 

hade alla rätt, sju elever hade 6 rätt, tre elever hade 5 rätt och en elev hade 3 rätt. Fråga 2 var 

den fråga som uppenbart flest elever svarat fel på. 9 av 16 hade svarat att Fumle-Pärs pappa 

hette herr Lars och en elev svarade mäster Pär. Resultatet av denna fråga blir att 62,5 % svarat 

fel (10 av 16 elever). 

17 elever besvarade enkäten om de tre mostrarna, den muntligt berättade sagan (Bilaga 

5). 12 elever hade alla rätt, tre elever hade 6 rätt och två elever hade 5 rätt. Fråga 7 var den 

fråga som uppenbart flest svarat fel på. 4 av 17 elever hade angivit fel svar. 

Av figur 1 framgår att det muntliga berättandet genererat flest korrekta svar. Det 

framgår också att antalet enkäter med ett eller flera fel är större efter högläsning.  
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Figur 1. Resultat av enkäter i klass 2A. 

 

4.2.1.4 Intervju efter högläsning i 2A – Fumle-Pär 

Samtliga elever i klass 2A samtycker till att bli intervjuade. Lotten faller sig så att två pojkar 

och två flickor intervjuas. Eleverna i klass 2A benämns P1 och P2 för pojkarna, F1 och F2 för 

flickorna. I ett avskilt rum sitter bandspelaren och mikrofonen uppsatta och en efter en får 

eleverna i ensamhet samtala med Rebecka om sin upplevelse utifrån frågorna. (Bilaga 6) 

Två frågor (fråga 1 och 4) rör detaljer som inte omnämns i sagan och sätter således 

fantasi och inlevelseförmåga på prov. På dessa frågor, i likhet med övriga frågor, måste 

Rebecka ställa många följdfrågor och uppmuntra eleverna till att gissa och säga vad de tror, 

då de ofta svarar: ”jag vet inte” eller ”jag kommer inte ihåg”. Många svar är också 

intetsägande: ”vet nästan inte riktigt… så där typ…”  

Fråga 1 frågar efter Fumle-Pärs ålder. Ingen av eleverna kommer med ett svar direkt 

utan kommer med sina gissningar efter uppmuntran från Rebecka. Tre elever, P1, P2 och F1 

gissar på en ålder mellan 8-10 år. F2 kommer, utifrån de ledtrådar som ges i sagan, med en 

orimlig gissning: hon gissar på 60 år.  

Fråga 2 rymmer förmågan till medkänsla och empati. Flickorna uttrycker att den äldre 

brodern tyckte det kändes konstigt (F2), respektive att han var blyg (F1). De kan också 
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förklara att det beror på att brodern inte visste om detta med tomten var dröm eller verklighet. 

P1 tror att brodern är rädd, men han uttrycker sin oförmåga till att förklara hur han tänker 

kring rädslan. P2 tror att brodern känner sig bra, men förmår inte utveckla sitt svar.  

Förmågan att läsa mellan raderna kommer fram i fråga 3. F2 har uppfattat att det vid det 

kraftiga handslaget med tomten händer något med Pärs fumliga händer. Hon tror att tomten 

har något i händerna, ett vitt pulver, som gör Pär duktig. De andra eleverna svarar bland annat 

att Pärs plötsliga och överraskande slöjdförmåga beror på att han tränat och övat. 

Den fjärde frågan handlar om vad farmor skulle vilja ge Fumle-Pär i present. F1 får inte 

möjlighet att svara då Rebecka på grund av glömska hoppar över den. De övrigas svar är 

famlande och svåra att fördjupa. Förslag som nämns är leksak, skrin och ”nåt slöjdigt”.  

Pojkarna uttrycker ingen speciell känsla när det gäller deras egen upplevelse av 

högläsningen (fråga 5). Det kändes ”bra” (P2), eller ”inget speciellt” (P1). Flickorna svarar att 

det var spännande, ”lite pirrigt i magen” (F1), och roligt. Tomtens roll och handlande utgjorde 

spänningen.  

 

4.2.1.5 Intervju efter berättande i 2A – De tre mostrarna 

Intervjuerna genomförs på samma sätt som första gången, på samma plats och med samma 

elever. Frågorna är utformade på liknande sätt som till sagan om Fumle-Pär. (Bilaga 7) Vid 

denna intervju behövs fortfarande en del följdfrågor, men svaren är mer utförliga och 

innehållsrika. 

Fråga 1 är lika svår att svara på som fråga 1 om Fumle-Pärs ålder. Eleverna tror att de 

glömt flickans namn, men efter uppmaning från Rebecka kommer gissningar: Anna-Stina 

(P1), Molly (F1), Petra (F2) och Lisa (P2). P2 förklarar att flickan såg ut som någon som heter 

Lisa. F1 förklarar att hon tycker om det namnet. 

Fråga 2, rör liksom fråga 1, något som inte står omnämnt i sagan och här kan P1 inte ge 

något svar på frågan. P2 tror att flickan är lite nervös och spänd på om gummorna ska klara 

uppgifterna eller ej. P2:s uttryck: ”Jo – nä, jo – nä” visar på att flickan växlar mellan hopp och 

förtvivlan. Efter följdfråga från Rebecka spinner han vidare och tror att flickan är rädd för att 

inte bli omtyckt, för att inte få vara kvar på slottet eller få gifta sig. F1 som vid förra intervjun 

behövde lång tid för att uttrycka sina funderingar kommer nu med flickans drömmar på 

löpande band: Att drottningen skulle bli glad, att flickans pappa skulle bli lycklig och att hon 

skulle få gifta sig med prinsen. F2 tror att flickan drömmer att gummorna ska misslyckas och 
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att drottningen inte skulle bli glad. Det skulle få till följd att flickan inte skulle få bo där 

längre och därför skulle vända tillbaka till pappan.  

Fråga 3 visar på elevernas förmåga att läsa mellan raderna. F2 ger inget direkt svar, 

vilket hon gjorde på motsvarande fråga (fråga 3) vid föregående intervju. De övriga eleverna 

tror att gummorna ville kallas moster för att få vara på med festen (P2), för att de ville höra ett 

snällt ord när det varit snälla mot flickan (F1) och för att flickan inte skulle bli lika ful som 

dem (P1).  

Fråga 4 appellerar till elevernas empati och alla eleverna uttrycker flickans glädje och 

lycka över att slippa slöjda. Flickans glädje beror dels på lättnad för att hon inte kunde spinna, 

väva eller sy (F2, P2) och dels lättnad för att hon inte ville bli så ful som gummorna (P1, F1). 

De två, återkommande orden för elevernas egen upplevelse av sagan (fråga 5) är: roligt 

(F1, P2), spännande (F1, F2). Glädjen i sagan och ett av spänningsmomenten är 

upprepningarna. P1 har liksom vid förra intervjun, ingen speciell känsla att sätta ord på.  

I denna intervju tillkommer en jämförelsefråga kring skillnaden mellan berättelserna. 

Elevernas svarar utifrån sagans innehåll och inte utifrån berättande eller högläsning. Lika 

många pojkar och flickor föredrog Fumle-Pär (P1, F2) som De tre mostrarna (P2, F1). Även 

här framkommer det att upprepningarna bidrar till att sagan är spännande och rolig. Under 

intervjun kommer därför Rebecka på ytterliggare en fråga som bättre motsvarar vårt syfte: 

”Om du skulle få höra en saga till, skulle du då vilja höra den berättad eller läst?” F1, F2 och 

P2 väljer en berättad saga. Eleverna har svårt att fördjupa sina svar, men det framkommer att 

berättandet är mer spännande. P2 förklarar sitt val: ”ja, att man visar rörelserna och så kan 

man ju knacka”. P1 väljer en uppläst saga och motiverar svaret med att Rebecka annars kan 

glömma bort eller säga orden fel. 

 

4.2.2 På besök i 2B 

4.2.2.1 Observation under berättande i 2B – Fumle-Pär 

Det är vårt första besök i 2B. Läraren håller sin traditionella morgonsamling och sen får vi ta 

vid. Läraren i denna klass säger inget om vårt besök och vad vi ska göra, utan överlämnar allt 

i våra händer. Även 2B består av 17 elever och möbleringen påminner om den i 2A: fyra 

grupper med 4-5 elever i varje grupp.  

Rebecka börjar berätta sagan om Fumle-Pär… Hon ställer några retoriska frågor under 

berättelsens gång. Eleverna tittar uppmärksamt på Rebecka och följer varje rörelse med 

blicken. Det är som om en magisk sagostämning intar alla i rummet.  
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En kille ryser när Rebecka berättar att Fumle-Pär brukar skära sig i tummen. En pojke 

skrattar när Fumle-Pärs pappa varnar Pär för att inte hugga av sig tårna.  

Rebecka berättar, nej, Rebecka spelar fritt upp sagan inför våra ögon med full inlevelse 

och åhörarnas ansikten speglar känslorna i sagan. Hon gråter när Fumle-Pär gråter och en 

flicka vänder sig mot läraren med en ledsen min. När Fumle-Pär PLÖTSLIGT vaknar och när 

han lite senare slår knytnäven i hyvelbänken spritter två flickor till av den plötsliga 

dramatiken, ler och följer koncentrerat med. En pojke som först ligger ner med huvudet på 

bänken sätter sig upp. 

När sagan är slut genomför vi enkäten. Rebecka använder sig av overheadapparaten och 

läser en fråga i taget. Eleverna sitter tysta och hemlighåller sina svar för varandra genom att 

hålla för handen. När vi samlat in enkäterna går vi igenom svaren med eleverna. 

 

4.2.2.2 Observation under högläsning i 2B – De tre mostrarna 

Rebecka inleder sin högläsning med att höja spänningen: ”Nu ska jag läsa en saga ni aldrig 

hört förut…” Hon läser med inlevelse, men denna gång gör hon färre gester än vid 

högläsningen av Fumle-Pär i 2A. 

Det känns i luften att eleverna är trötta, men det märks samtidigt att eleverna följer med. 

De flesta tittar på Rebecka, medan andra låter blicken glida iväg. En flicka flätar sitt hår och 

en annan flicka spritter till när Rebecka läser om de 50 garnnystan som flickan måste spinna: 

”Den här har jag hört” viskar hon. 

Två pojkar leker med sina fingrar, några flickor med sina hårband. Några elever låter 

huvudet vila mot bänken. Ett par elever tittar på varandra och ler när gumman med den breda 

rumpan gör inträde.  

Sagans upprepningar orsakar en blandning av förtjusning och uppgivenhet. När sagan är 

slut skrattar eleverna och en pojke säger: ”Han sa min brud hela tiden.” 

Jag (Henny) delar ut enkäten och två pojkar kommenterar att de kommer att ha alla fel. 

Denna gång småviskas det lite i klassrummet och läraren som sitter med i en grupp säger åt 

eleverna att inte titta på varandra. En pojke försöker tjuvkika på en flicka bredvid, men hon 

hemlighåller sina svar. Vi går igenom svaren med eleverna när enkäterna är insamlade.  

 

4.2.2.3 Resultat av enkäter i 2B 

I klass 2B genomfördes först berättande av Fumle-Pär. Fyra dagar senare fick de lyssna till 

högläsning av De tre mostrarna, det vill säga tvärtom mot arbetsgången i 2A, där Fumle-Pär 
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höglästes och De tre mostrarna berättades. Efter båda tillfällena besvarades enkäter av 

samtliga informanter. Svårtolkade svar, som till exempel två ikryssade alternativ, har vi 

bedömt som felaktiga. 

15 elever fyllde i enkäten om Fumle-Pär, den muntligt berättade sagan (Bilaga 4). Fem 

elever hade alla rätt, sju elever hade 6 rätt och tre elever hade 5 rätt. På fråga 2, som frågade 

efter namnet på Fumle-Pärs pappa, hade sju elever svarat fel. 7 av 15 elever är 47 %.  

Efter uppläsning av De tre mostrarna, den höglästa sagan, fyllde 14 elever i enkäten 

(Bilaga 5). Sju elever hade alla rätt, fyra elever hade 6 rätt, en elev 5 rätt, en elev 4 rätt och en 

elev 3 rätt. Fråga 2 hade flest felsvar där fyra elever svarat fel. 

Av nedanstående figur framgår att högläsningen genererat fler helt korrekta enkäter, 

men samtidigt också fler fel per enkät. Det framgår även att antalet enkäter med ett fel är fler 

än antalet korrekta enkäter efter berättandet.  
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Figur 2. Resultat av enkäter i klass 2B. 

 

4.2.2.4 Intervju efter berättande i 2B – Fumle-Pär 

Samtliga elever i klass 2B samtycker till att bli intervjuade med undantag av en tjej som är 

förhållandevis ny i klassen. Några elever har nyligen deltagit i intervjuer för ett annat 
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examensarbete och eftersom alla gärna vill delta har läraren lovat att göra det rättvist. Vi 

måste därför lotta på nytt. Slumpen faller sig så att vi också i denna klass intervjuar två flickor 

och två pojkar. Pojkarna benämns P3 och P4, flickorna F3 och F4. 

I ett avskilt rum intill klassrummet sätts mikrofon och bandspelare upp och en och en 

intervjuas eleverna. (Bilaga 6) Till F3, F4 och P4 säger Rebecka att dessa frågor inte handlar 

om ”rätt svar”, utan om vad eleven känner, tycker och tänker. 

Eleverna är inte lika osäkra och behöver inte lika många uppmaningar för att våga 

komma med en gissning eller tanke som eleverna i 2A. Följdfrågorna är nödvändiga för att få 

förklaringar och tydligare svar från eleverna. Under intervjuernas gång kommer det fram att 

eleverna hört sagan i år 1 och några har också sett den på film.  

På fråga 1, om Fumle-Pärs ålder, svarar P3 direkt: ”typ 8-10 år”. Övriga elever kommer 

med sina gissningar efter uppmaning från Rebecka; ”tonåren”(F3), ”30 år eller nåt” (F4) och 

”kanske 15-16” (P4).  

Svaret på fråga 2 finns inte i sagan, men eleverna har sina gissningar. F3 tror att Fumle-

Pär fick ont i huvudet och att brodern tänker: ”Jag skulle inte ha varit så slö, jag skulle ha 

jobbat.” De andra tror att brodern blir förvirrad (P3), känner sig konstig (F4) och förvånad 

(P4). F4 och P4 beskriver broderns förvåning över att det med tomten var sant.  

Flickorna (F3, F4) besvarar fråga 3 med att Fumle-Pär tränade och trodde på sig själv. 

P3 visar att han läst mellan raderna när han säger att tomten gett Fumle-Pär ”nån kraft eller 

nåt” som gör att han får bättre händer än de andra. P3 kan, i följdfrågorna, uttrycka sina tankar 

om Fumle-Pärs och tomtens känslor i situationen. P3 är en av dem som sett sagan på film. 

P4:s svar faller bort, på grund av att Rebecka i glömska hoppar över frågan.  

Eleverna har många tankar kring fråga 4 om farmors tänkbara present. Flickorna tror att 

farmor själv ska ha tillverkat den. F4 associerar till sin gammelfarmor, som brukar sticka 

”tjocksockar”. P4 svarar ”nya händer”. Han vet inte hur det skulle gå till men uttrycker 

farmoderns önskan om att bota Fumle-Pär. P3, som sett filmen, tror att farmor vill ge Pär alla 

drömmar, som skulle förvaras i asken. Om Fumle-Pär skulle öppna asken skulle alla drömmar 

fara in i huvudet och han skulle kunna se allting framför sig. Pär skulle också kunna skicka 

drömmarna vidare till sin familj och Pär skulle bli lycklig.  

P3 besvarar fråga 5 med att han tyckte det var jättebra. Efter uppmuntran fördjupar han 

sina tankar: ”Min kropp vart ledsen när dom skratta åt han.” P4 kände ingenting, men minns 

sagan sen tidigare. F3 uttrycker att hon fick bilder i huvudet och återberättar Fumle-Pärs möte 

med tomten utifrån sina bilder och känslor. F3 berättar om tomtens tankar och känslor: Jag vet 

att Fumle-Pär är en snäll pojke. Han gör bara så här för att han vill klara av att göra ett eget 
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skrin. F4 redogör inte för någon känsla men refererar till att läraren läst sagan i år 1. F4 

uttrycker att det var roligare när Rebecka berättade eftersom Rebecka inte hade någon bok. 

Hon uppmanas förklara varför berättartillfället var roligare: ”gjorde det mer själv… rörelser”. 

 

4.2.2.5 Intervjuer efter högläsning i 2B – De tre mostrarna 

Vid detta tillfälle var F4 och en P4 sjuka. Eftersom vi vid detta tillfälle fokuserar skillnaden 

mellan berättartillfället och högläsningstillfället väljs inte några ersättare. Intervjun genomförs 

därför med F3 och P3. (Bilaga 7) 

Ingen av dem kommer med någon spontan gissning på fråga 1, men när de får veta att 

flickans namn inte stod i sagan föreslår de namn på personer de känner. Anna – en kusin till 

F3, Sara, Emelie eller Paula – barnvakter åt P3. P3 väljer slutligen Emelie. 

På fråga 2 om vad flickan drömde om svarar F3: att gummorna skulle lyckas. P3 tror 

flickan drömmer om att få pengar till att köpa mat. Vidare berättar P3, efter uppmuntran, att 

det rör sig om ganska mycket pengar, 100-200 kr, som flickan skulle köpa fina möbler för. I 

en följdfråga framkommer också att hon skulle ha ett eget hus tillsammans med prinsen. 

F3 är osäker i sitt svar på fråga 3. Kanske skulle gummorna kunna kallas farmor, men 

hon inser att man inte kan ”ha tre mammor”. P3 svarar att gummorna ville kallas moster för 

att de då fick sitta vid bordet. Rebecka ställer följdfrågor för att utröna om han förstått 

släktbandets betydelse och svaren visar att han gjort det.  

F3:s svar på fjärde frågan är att flickan känner sig glad att slippa spinna, väva och sy, 

eftersom hon inte kunde. P3 svarar att flickan blev lite förvånad och lite ledsen. Anledningen 

till att hon blev förvånad var att drottningen gillade henne. Flickan blev ledsen för att hon 

kanske tyckte det var roligt att spinna och sy. 

När det gäller elevernas upplevelse (fråga 5) svarar F3 att hon tänkte bilder i huvudet. 

P3 tyckte det kändes bra och sagan var rolig.  

Vid detta tillfälle tillkommer fråga 6 om vilken saga de tyckte var bäst. F3 svarar ”De 

tre mostrarna” eftersom hon hört Fumle-Pär förut. P3 svarar att Fumle-Pär var roligast. Också 

denna gång tar Rebecka med tilläggsfrågan om i vilken form de skulle vilja höra en saga till. 

F3 väljer en berättad saga, för att berättaren då inte tittar på papper utan har den mer i 

huvudet. P3 tänker likadant och säger: ”man berättar ju en saga när man läser den också”. 

Vidare förklarar P3 skillnaden mellan högläsning och berättande med att berättaren inte har 

någon text utan texten finns i huvudet.   
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4.2.3 Berättande och högläsning av Fumle-Pär – en jämförelse av enkäterna 

Sagan om Fumle-Pär lästes i 2A och berättades i 2B. Vid högläsningen i 2A deltog 16 elever 

och vid berättandet i 2B deltog 15 elever. 

Efter högläsningen hade eleverna 17 fel, efter berättandet 13 fel. Den fråga som vid båda 

tillfällena givit mest felsvar är frågan om namnet på Fumle-Pärs pappa (fråga 2). Vid 

högläsningen svarade 10 elever fel på fråga 2 och vid berättandet 7 elever.  

Av figur 3 framgår att högläsning och muntligt berättande av Fumle-Pär gett samma 

resultat med undantag av en elev som hade fyra fel efter högläsningen. 
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Figur 3. Jämförelse av berättande och högläsning om Fumle-Pär 

 

4.2.4 Berättande och högläsning av De tre mostrarna – en jämförelse av enkäterna 

14 elever i 2B lyssnade till högläsning av De tre mostrarna och 17 elever i 2A fick sagan 

berättad. Enkätresultatet visar att efter högläsningen hade eleverna totalt 13 fel, efter 

berättartillfället totalt 7 fel. Fråga 2, om vilket redskap flickan behövde för att göra garn, och 

fråga 7, om vad flickan sa när gummorna kom in i bröllopssalen, är de två frågor som har flest 

felaktiga svar. På fråga 2 svarade fyra elever fel efter högläsning och två efter berättande. På 

fråga 7 svarade tre elever fel efter högläsning och fyra efter berättande.  
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Av nedanstående figur framgår att berättandet genererat flest korrekta svar och antalet 

elever som haft alla rätt efter muntligt berättande också är betydligt fler.  
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Figur 4. Jämförelse av berättande och högläsning av De tre mostrarna. 

 

4.2.5 Sammanställning av enkätresultaten efter muntligt berättande och högläsning 

När enkätresultaten slås ihop och sammanställs utifrån om sagorna blivit muntligt berättade 

eller upplästa kan man konstatera att muntligt berättande genererar fler helt korrekta enkäter 

och färre antal fel per enkät. Enkäterna efter högläsning innehåller fler fel per enkät. Detta 

gestaltas i figuren nedan.  
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Figur. 5 Sammanställning av samtliga enkäter efter muntligt berättande och högläsning. 

 

5. Diskussion 

5.1 Sammanställning av undersökningens huvudsakliga resultat  

Syftet med detta arbete har varit att belysa den skillnad som enligt facklitteraturen finns 

mellan muntligt berättande och högläsning samt lyfta fram pedagogiska vinster med 

respektive metod med fokus på muntligt berättande. Syftet har också varit att undersöka om 

och hur elever uppfattar skillnad mellan muntligt berättande och högläsning. Två 

frågeställningar har förtydligat vårt syfte: Finns det någon skillnad i hur elever uppfattar och 

kommer ihåg innehållet i en berättelse de fått muntligt berättad respektive uppläst? Finns det 

någon skillnad i elevers inlevelse i en berättelse de fått muntligt berättad respektive uppläst? 

Resultatet av litteraturstudien visar att den förväntade skillnaden mellan muntligt 

berättande och högläsning inte är så omfattande och lätt att urskilja som vi förväntat. Muntligt 

berättande och högläsning har istället många gemensamma värden. Tre utvecklingsområden 

framkommer tydligt: språkligt, mänskligt och socialt utvecklingsområde. Språkligt sett ger 

skönlitterära upplevelser språket en djupare innebörd och mening. Mänskligt sett stärks 

individen genom igenkännande och identifiering med gestalterna som framträder i berättelsen. 

Socialt sett stärks förmågan till samspel genom en gemensam upplevelse. Skillnaderna som 
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framkommit mellan muntligt berättande och högläsning förstärker behovet av dem båda och 

ingen av gestaltningsformerna är oviktig. Det muntliga berättandet appellerar till det 

dramatiska inom oss och inbjuder till kreativitet och fantasi. Högläsningen gestaltar 

läsupplevelsens innebörd för åhöraren. Genom högläsning kan uppläsaren förevisa att orden 

på papperet berör, skrämmer eller roar, skapar sorg eller glädje och lyssnaren kan på så sätt få 

en uppfattning om vad läsupplevelse innebär: att finna något av betydelse i texten. Det 

muntliga berättandet är något av en publikupplevelse där berättaren ger något av sig själv, likt 

ett personligt samtal. Högläsningen bjuder uppläsare och lyssnare på en upplevelse sida vid 

sida (om boken) och inbjuder till eftertanke och funderingar. I ett djupare helhetsperspektiv 

tar muntligt berättande och högläsning ett gemensamt avstamp i en pedagogisk grundsyn 

grundad på elevernas erfarenheter och upplevelser. Berättelser skapar upplevelser som berör, 

väcker tankar och frågor, som kan användas i en förståelseinriktad undervisning. En 

undervisning som berör individen emotionellt har ett existentiellt värde med betydelse för 

hanterandet och mötet med livets verkligheter.  

Resultatet av fältundersökningen kan på grund av dess ringa omfattning inte 

sammanfattas i några allmängiltiga slutsatser. Sammanställningen av 

klassrumsobservationerna visar dock att det vid muntligt berättande syns en påtaglig inlevelse 

hos eleverna. Sagornas känslor och plötsliga förändringar står att läsa i elevernas ansikten. 

Berättaren (Rebecka) har nästintill odelad uppmärksamhet. Vid högläsningen är det fler elever 

som försvinner med blicken i fjärran. Utifrån enkäterna kan konstateras att eleverna i högre 

grad kommer ihåg innehållet efter en muntligt berättad berättelse än efter högläsning. 

Sammanställningen åskådliggör också att antalet fel per enkät är fler vid högläsning än vid 

muntligt berättande. Utifrån intervjuerna kan urskiljas att eleverna har en något djupare 

inlevelse efter berättandet, jämfört med högläsningen. Eleverna har mer uttänkta och 

beskrivande tankar och svar på frågorna efter det muntliga berättandet.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Metoden för detta arbete tar utgångspunkt i vårt syfte, nämligen att undersöka och analysera 

muntligt berättande och högläsning som pedagogiska verktyg, med tyngdpunkt på muntligt 

berättande. Det kan därför uppfattas som att arbetet är vinklat och att det är en snedfördelning 

av det utrymme som ges muntligt berättande respektive högläsning, till fördel för muntligt 

berättande. Detta är vi mycket väl medvetna om och vi har avsiktligt valt muntligt berättande 

som vårt huvudsakliga intresseområde. Vi tycker att muntligt berättande är ett spännande och 
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fängslande pedagogiskt redskap som vi anser har ett djupare värde, vilket är på väg att 

återupptäckas i skolans värld och i samhället i övrigt. Det har inte varit vår avsikt att 

framställa muntligt berättande och högläsning som motpoler och därmed göra läsaren 

besviken genom att ge högläsningen en sekundär roll i arbetet. Istället kan vi inte nog starkt 

betona betydelsen av att muntligt berättande och högläsning får gå hand i hand och 

komplettera varandra.  

Vid första anblick kan man få intryck av att tidigare undersökningar täcker vårt 

problemområde. Larsson & Olsson har varit en inspirationskälla och hjälp till att avgränsa 

detta arbete74. Deras jämförelse rörde muntligt berättande och elevernas egen tysta läsning. 

Men vi anser oss ha funnit en outforskad nisch när vi istället jämför muntligt berättande med 

högläsning. Det finns flera motiveringar till att vi valde att jämföra muntligt berättande med 

just högläsning. Det första har med avkodningen att göra. Vi ville inte att elevernas förståelse 

och upplevelse av sagorna skulle hindras av begränsad avkodningsförmåga när de läser tyst 

för sig själva. Vi var nyfikna på om berättandet har större kraft även där inte avkodningen 

utgör ett hinder. Ett andra skäl till att vi valde högläsning är risken som finns idag: att 

högläsningen slår ut det muntliga efter skrivkonstens frammarsch och datavärldens inflytande. 

Istället för att berätta fritt greppar många lärare istället sagoboken, slår upp sidan och läser 

högt för eleverna rakt upp och ner. Ett tredje skäl till att vi ville jämföra muntligt berättande 

med högläsning rörde vår uppfattning att muntligt berättande har ett brett och djupt 

pedagogiskt perspektiv. Avsikten var inte att slå ut högläsning mot muntligt berättande, men 

jämförelsen kändes nödvändig för att tydligare kunna se de vinster som finns med muntligt 

berättande.  

I arbetet med att synliggöra en eventuell skillnad mellan muntligt berättande och 

högläsning har vi, beträffande elevernas upplevelser, valt att använda orden ”uppfattar” och 

”kommer ihåg”. I syftet för vårt arbete ingår att vi vill undersöka om och hur elever uppfattar 

skillnad mellan muntligt berättande och högläsning. De två begreppen finns i vår första 

frågeställning: finns någon skillnad i hur elever uppfattar och kommer ihåg innehållet i en 

berättelse de fått muntligt berättad respektive uppläst? Formuleringen ”uppfattar” innebär att 

eleverna inte nödvändigtvis upplever någon skillnad, även om det i verkligheten kan vara så. 

Uttrycket ”kommer ihåg” gör det möjligt att se hur det faktiskt är genom besvarandet av 

enkäterna. Denna formulering ger utrymme för att se en eventuell skillnad mellan vad 

eleverna uppfattar själva och vad vi som utomstående pedagoger kan se.  

                                                 
74 Larsson, B & Olsson, C (2004) 
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I den litteratur vi använt oss av är högläsningen inte särskilt tydligt omnämnd, vilket 

förvånat oss. Det borde finnas mycket skrivet kring högläsning och dess betydelse i ett 

pedagogiskt sammanhang. En förklaring till att det varit svårt att hitta ren 

”högläsningslitteratur” kan vara att högläsningen finns inbakad i olika kapitel i annan 

pedagogisk och didaktisk litteratur. 

Det största problemet och den främsta kritiken mot den litteratur vi funnit är dess brist 

på vetenskaplighet och forskningsanknytning. Litteraturen är visserligen skriven utifrån 

beprövad erfarenhet, men vi hade önskat att fler av våra representerade författare också lutat 

sig mot vetenskapen. När det gäller sökning efter relevant högläsningslitteratur samt 

vetenskaplig litteratur anser vi att vi lagt ner den tid som motsvarar detta arbetes storlek. När 

det gäller litteraturen är det också värt att nämna det psykologiska perspektiv som tydligt 

representeras av författarna Lene Brok och Bruno Bettelheim. Ett psykologiskt perspektiv 

skulle kunna ha varit vår teoretiska utgångspunkt för detta arbete. Då så inte är fallet har vi 

medvetet begränsat denna vinkling.  

För att tydligt kunna urskilja och tolka skillnader mellan muntligt berättande och 

högläsning i undersökningen på fältet kom vi överens om att läsa sagorna så enkelt och rakt 

upp och ner som möjligt. Rebecka förberedde sig genom att läsa sagan om Fumle-Pär flera 

gånger, varefter hon övergick till att öva på berättande. När hon vid första besöket i 2A läste 

sagan om Fumle-Pär hade hon redan övat in berättandet av samma saga och inte övat speciellt 

på högläsning. Att hon redan lärt sig berätta sagan påverkade läsningen. Rebecka läste med 

mer inlevelse och använde ett yvigare kroppsspråk än hon borde ha gjort. Efter högläsningen 

och det muntliga berättandet upplevde Rebecka att skillnaden i framförandet inte blev så stor 

som tanken var från början. I vilken grad detta påverkat resultatet är svårt att se. Häri ligger 

också svårigheten i vår undersökning eftersom personligheten hos den som läser eller berättar 

är avgörande. En inlevelsefull läsning engagerar troligen mer än en tråkig berättarröst. I detta 

sammanhang går det inte att bortse från Rebeckas personlighet och stil när gäller att läsa högt 

för barn. Rebecka tillhör de människor som naturligt lever sig in i sagor och berättelser. När 

det sedan blev dags att läsa De tre mostrarna i klass 2B var Rebecka väl medveten om att inte 

överdriva inlevelsen. I efterhand har vi tänkt att det troligtvis underlättat en mer stillsam och 

enkel högläsning om Rebecka suttit på en stol istället för att stå upp när hon läste. En annan 

möjlig lösning på detta problem hade varit att Henny läst sagorna istället för Rebecka. Då 

hade Rebecka helt och hållet undgått risken att framföra sagorna på ett alltför likartat sätt. 

Betydelsen av elevgruppens trygghet i en undersökningssituation var bakgrunden till att 

Rebecka utsågs att genomföra alla undersökningar. Men eleverna möter ofta nya människor 
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som kommer på besök eller genomför sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen på 

skolan. I efterhand har vi därför tänkt att Henny troligen kunnat genomföra högläsningen utan 

problem.  

Rebeckas vetskap om vilka detaljer som vi frågade efter i enkäten såg vi som en risk. 

Kanske skulle berättandet styras av det och därmed bli stelt, av rädsla att glömma viktiga 

detaljer. I efterhand anser vi inte att denna vetskap påverkade Rebeckas berättande. 

Det är värt att analysera och diskutera vårt tillvägagångssätt när eleverna besvarar 

enkäten. Vid första undersökningstillfället fick eleverna olyckligtvis olika mycket information 

om tillvägagångssättet för undersökningen. Vi hade medvetet bestämt att inte på förhand säga 

någonting om enkätfrågorna, vilket vi också skulle ha underrättat klassläraren om. Vid första 

besöket i 2A avslöjade klassläraren före sagan lästes upp att eleverna skulle svara på frågor 

efteråt och hon uppmanade dem därför att lyssna uppmärksamt. Vid första besöket i 2B fick 

eleverna inte på förhand veta något om enkätfrågorna, huruvida inte klassläraren berättat om 

det före vårt besök. Det är rimligt att anta att eleverna i 2A lyssnade mer uppmärksamt än vad 

de skulle ha gjort om de inte informerats om enkätfrågorna, men vi kan inte dra slutsatsen att 

det påverkat resultatet. Vi vill också lyfta fram att alla elever vid andra undersökningstillfället 

var medvetna om tillvägagångssättet och upplägget eftersom de varit med om det en gång 

tidigare. Det kan därmed också inverka på resultatet, men även i detta fall har vi inte 

möjlighet att se en eventuell påverkan.  

Det är av vikt att diskutera sagornas olika karaktär och deras betydelse för resultatet av 

fältundersökningen. Vi har medvetet valt sagor med inbördes olika struktur för att undvika att 

undersökningsresultatet enbart skulle gälla en sagogenre. En konsekvens av detta är att det 

blivit svårt att avgöra vad i enkätresultaten som är faktiska skillnader mellan högläsning och 

muntligt berättande och vad som beror på sagans struktur. Av enkätresultaten framgår att 

sagan om de tre mostrarna gett ett något högre antal korrekta svar än sagan om Fumle-Pär. 

Det kan bero på att sagans struktur är uppbyggd på tretalet och därför lättare att komma ihåg. 

Denna påverkansfaktor har varit svår att undvika eftersom vi medvetet valt sagor från olika 

genrer. I vårt val av sagor kom vi dock fram till att fördelarna med att använda olika 

sagogenrer vägde tyngre.  

När enkätfrågorna formulerades var vi angelägna om att de skulle ha en gemensam och, 

så långt som möjligt, lika struktur, vilket de i förvånansvärt hög grad fick. Men det är 

ofrånkomligt att det ändå uppstod en viss skillnad i svårighetsgrad mellan frågorna. Utifrån 

enkätresultaten framgår att namnet på Fumle-Pärs pappa var den fråga som hade flest fel svar. 

Därmed drog denna enda fråga märkbart upp det totala antalet fel.  
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Under tiden enkäten delades ut uppmanades eleverna att skriva sitt namn överst på 

enkäten. Anledningen till att vi undvek att göra enkäten anonymt var först och främst att vi 

ville ha möjlighet att jämföra elevernas intervjusvar med deras enkätsvar. Ett andra skäl var 

att kunna se eventuella skillnader mellan pojkar och flickor, vilket vi i efterhand inte ansett 

väsentligt för vårt arbete. Eftersom vi inte utnyttjat vetskapen om vem som besvarat vilken 

enkät ser vi att eleverna istället borde ha besvarat enkäten anonymt. Om vi nu, likväl önskat 

jämföra pojkarnas och flickornas svar kunde det i enkäten ha funnits en ruta där eleverna 

kryssat för kön.  

Utifrån klassrumsobservationerna och den stämning som rådde när enkäten besvarades 

fick vi uppfattningen att eleverna trodde att det var ett prov. Det finns flera faktorer som kan 

ha bidragit till elevernas upplevelse av enkäten som ett prov. För det första skrev eleverna sitt 

namn på enkäten, vilket inte hade behövts som vi lyft fram ovan. Vi bad dem även att lägga 

pappret upp och ner när de var färdiga. Vidare informerade klassläraren i 2A eleverna på 

förhand om att det skulle komma följdfrågor på sagan. Vid efterföljande tillfällen uppmanade 

vi, på ett så lugnt och avdramatiserande sätt som möjligt, eleverna att fylla i svaren var och en 

för sig.  Vi observerade också hur några elever tjuvkikade på varandra medan andra höll 

handen för sina svar. Slutligen gick vi tillsammans igenom svaren. Det märktes då en 

spänning och nyfikenhet i luften samtidigt som svaren i form av rätt eller fel blev tydliga och 

uppenbara. Om vi istället enbart samlat in enkäterna och i all enkelhet kort förklarat hur vi 

kom att använda dem hade eleverna kanske i högre grad kunnat lämna enkäterna därhän. Att 

helt och hållet få bort känslan av enkäten som en form av prov anser vi omöjlig, men i 

efterhand kan vi se möjliga förändringar som kunde ha minimerat denna upplevelse.  

Efter att sagan om Fumle-Pär berättats i 2B framkom att några elever hört den sedan 

tidigare. P3 sa i intervjun att han sett filmen och det framgick också att någon enstaka av hans 

klasskamrater gjort det. Tyvärr har vi inte kunnat utröna hur många av eleverna som sett eller 

hört sagan om Fumle-Pär tidigare, men P3 gav intrycket av att det endast var ett fåtal, 

åtminstone som han visste om. Med stor sannolikhet har P3:s svar om Fumle-Pär påverkats av 

att han sett filmen och därifrån fått bilder, stämningar och upplevelser. Vi hade ambitionen att 

sagorna skulle vara okända för eleverna. Sagan om Fumle-Pär visade sig ha blivit läst 

tillsammans med elevernas tidigare lärare och vi fångade även upp att en elev kände igen 

sagan om de tre mostrarna. Att några elever hört sagorna förut hade vi inte kunnat få fram i 

förväg. Det har dock inte påverkat resultatet. 

Att vi på förhand kände till och hade kunskap om skolan, lärarna och eleverna har inte 

varit oproblematiskt. Det har varit en viktig fördel med tanke på barnens trygghet och 
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förtroende för oss. Däremot har tolkningen av resultaten, utifrån våra begränsade 

observationer, tenderat att väga in för mycket av bakomliggande vetskap och personliga 

uppfattningar om lärare och elever, vilket undersökningen i sig inte ger något tydligt stöd för.  

Trots uppenbara svagheter i vår metod menar vi att resultatet ändå har den grad av 

reliabilitet som kan förväntas utifrån detta arbetes omfattning.  

 

5.3 Resultatdiskussion 

Värdet av muntligt berättande och högläsning är något som tydliggjorts i litteraturstudien, 

likaså beskrivningen av sagornas betydelse för den personliga utvecklingen. En fråga man kan 

ställa är hur mycket och i vilken grad enskilda sagor påverkar individens utveckling? Visst 

har vi erfarenhet av identifiering med en huvudperson eller avståndstagande från en viss 

handling från när vi var små, men sagorna är inte heller den enda bidragande faktorn till 

personlig utveckling. Naturligtvis är identifikation viktig och berättelser betydelsefulla, men 

uppväxtmiljön i sin helhet har självfallet störst betydelse (identifikation med föräldrar, 

fostran, livsåskådning etc.). Vi tror att det som ger sagan dess betydelse är att innehållet sätts i 

relation till uppväxtmiljön, genom samtal och jämförelser. Bettelheim ger sagan, med dess 

hjältar/hjältinnor och lyckliga slut, stor betydelse för den mänskliga utvecklingen.75 Till detta 

menar vi det värt att påpeka att allt inte slutar lyckligt i verkligheten. Sagor med sorgliga, 

olyckliga slut borde därför också kunna få stor betydelse som identifikationsobjekt. 

Bettelheim skriver också om att sagan gestaltar inre konflikter och antyder en möjlig 

lösning på problemet, men att sagan gör det utan att ställa krav på lyssnaren.76 Vi anser att 

både muntligt berättande och högläsning gör anspråk på lyssnaren och dennes tankar. Sett ur 

det perspektivet kräver sagor vår uppmärksamhet. Samtidigt har Bettelheim en poäng i det 

han skriver. Den som lyssnar kan låta sig ryckas med in i sagans värld, men kan också välja 

att låta bli. Beroende på hur mycket sagan får tillåtelse att upplevas av den enskilde individen 

avgörs också i vilken grad det är möjligt att göra personliga tillämpningar och dra paralleller 

till det egna livet. Det är troligt att en berättelse som tilltalar åhörarna också blir en stor 

upplevelse. Vi tror att berättelsens möjlighet att tilltala och beröra både skapar och kommer an 

på identifikation hos åhöraren. En berättelse som berör skapar en viss identifikation och 

omvänt skapar en berättelse som åhöraren kan identifiera sig med en starkare beröring. I 

sammanställningen av intervjuerna fann vi något intressant. När eleverna gissade åldern på 
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Fumle-Pär trodde hälften av eleverna att Fumle-Pär var mellan 8 och 10 år gammal. Kanske 

tilltalades de av Fumle-Pärs godhet och iver att lyckas med farmors skrin. Kanske berördes de 

av Fumle-Pärs utsatthet och oförmåga att åstadkomma det han önskade. Vi kan naturligtvis 

inte dra någon giltig slutsats, men elevernas gissning kan tyda på identifikation med dem 

själva och deras egen ålder.  

Konstaterandet att skillnaden mellan muntligt berättande och högläsning inte var så stor 

och påtaglig som vi först räknat med är inte till besvikelse, utan snarare till uppmuntran av 

båda metodernas nödvändighet! På samma sätt som det ofta hävdas att egen, tyst läsning och 

högläsning bör gå hand i hand, menar vi att det är nödvändigt att också muntligt berättande 

och högläsning används parallellt. Resultatet av detta arbete visar att de tillsammans 

kompletterar varandra.  

Dominković menar, till högläsningens fördel, att den kan förflytta åhöraren i tid och rum 

till att befinna sig bortom ”här och nu”.77 Det finns relevans för påståendet, men en muntligt 

berättad historia från förr borde rimligtvis också kunna förflytta sina åhörare in i dåtidens 

mysterium. Vidare hävdas det att berättandet är en publikupplevelse som utspelar sig framför 

ögonen på åhörarna. Här menar vi det är viktigt att påpeka att det snarare är berättaren och 

uppläsaren som avgör upplevelsen. En inlevelsefull läsning full av gester bjuder troligen på en 

större upplevelse än en entonig, tråkig berättarröst utan gester och inlevelse. Upplevelsen av 

en berättelse beror också på hur den tas tillvara. Samtalas det om den upplästa berättelsen? 

Bearbetas den muntligt berättade sagan i form av bildgestaltning? När det gäller uppläsarens 

roll som avgörande för upplevelsen vill vi dra en parallell till vårt andra besök i klass 2B. 

Eleverna skulle då få lyssna till högläsning av sagan om de tre mostrarna. Vid det tillfället 

kändes det i luften att eleverna var trötta, men det märktes samtidigt att de följde med. Kanske 

kan det bero på att de redan hört Rebecka berätta vid föregående tillfälle och därför är 

förväntansfulla också inför denna saga. Rebeckas personlighet och medryckande inlevelse 

fyllde eleverna med spänning och förväntan. Detta visar på något av sagors och berättelsers 

inneboende kraft, spänning och makt att fängsla åhörarna i kombination med 

berättarens/uppläsarens inlevelse, vilket varit återkommande i litteraturstudien. 

Efter att ha fått fördjupade kunskaper om det muntliga berättandets och högläsningens 

betydelse i en djupare pedagogisk mening menar vi att ett sådant perspektiv är nödvändigt och 

viktigt att ha med. Givetvis kan det finnas tillfällen då till exempel högläsning sker i form av 

avslappning, men att inte nyttja den möjlighet som skönlitteraturen ger är att förspilla 
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utomordentliga tillfällen. I detta sammanhang vill vi lyfta fram berättelsers betydelse för 

personlighets- och identitetsutveckling och dess sammankoppling med inre och yttre dialog. 

En skoldag innehåller många yttre erfarenheter och upplevelser hos eleverna. För elevernas 

personliga identitetsutveckling är det viktigt att detta sammankopplas med inre tankar och 

känslor. I detta arbete utgör språket och kommunikationen ett grundläggande fundament. 

Tankar och känslor kring en händelse behöver kläs i ord och upplevelsen av till exempel en 

muntligt berättad saga behöver skapa en tankeprocess för att ge mening, förståelse och 

kunskap. Vi ser tydligt att det återigen handlar om samtalets och reflektionens betydelse. 

Under senare år har begreppet ”lustfyllt” varit ett återkommande modeord inom 

pedagogiken med en lustbetonad undervisning som mål. Ingelmans begrepp 

”upplevelsepedagogik” kan tyckas vara ett synonymt begrepp. I fotspåren av dessa begrepp 

har det skapats en uppfattning om en skola där man bara har roligt och där det alltid händer 

något nytt. Ingelman förklarar dock att det inte är detta som ligger i begreppet 

”upplevelsepedagogik”. Istället handlar det om att vara öppen för elevernas idéer och att 

bygga undervisningen på deras erfarenheter och intressen.78 En undervisning som tar 

elevernas tankar på allvar och intresserar sig för deras förförståelse tror vi kan skapa tillit och 

en förtroendefull relation mellan lärare och elever.  

Vi menar att en undervisning som ska bygga på elevernas tankar och reflektioner också 

måste tillåta och lära eleverna att tänka utöver vad som presenterats. Vi vill dra en parallell till 

fältundersökningen. I intervjuerna med eleverna upplevde vi en skillnad mellan klasserna i 

deras frispråkighet och förmåga att beskriva sina upplevelser. I 2A antar vi att klasslärarens 

beteende och attityd kan ha påverkat eleverna. Hon uppmanade eleverna att lyssna 

uppmärksamt och önskade även en genomgång för att få veta svaren på enkätfrågorna. I 

hennes spända förväntan för undersökningen ser vi antydningar till en fokusering på rätt och 

fel svar och en press på att eleverna ska göra bra ifrån sig. Eleverna som intervjuades i den 

klassen signalerade större nervositet och press på att direkt kunna ge rätt svar. De hade 

svårare att släppa tankarna fria och ge rum för fantasi, gissningar, spekulationer och 

kreativitet. Utifrån det gör vi antagandet att elevernas intervjusvar kan spegla något av 

klasslärarens arbetsmetoder och förhållningssätt till eleverna.  

När Keene & Zimmerman skriver om läsning beskrivs det som att gå på en inre 

upptäcktsfärd. Lärarens uppgift blir att vägleda, förevisa och hjälpa eleverna in i ett 

förhållningssätt som aktiva läsare där kopplingar görs mellan text, individ och omvärld.79 
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Även om Keene & Zimmerman skriver om läsupplevelse anser vi det relevant att lyfta fram i 

vårt arbete. I vår undersökning på fältet verkade det som att eleverna knappt vågade tänka fritt 

och göra egna tolkningar av sagans innehåll. På samma sätt tänker vi därför att eleverna måste 

få övning i och ges tillåtelse att tänka utöver innehållet i sagan, oavsett om den är muntligt 

berättad eller uppläst. En aktiv lyssnare som fantiserar och forskar mellan raderna är inget 

som uppkommer per automatik – det måste övas fram! 

Vi ser också en annan möjlig orsak till skillnaden i frispråkighet mellan klasserna. Det 

kan ha sin grund i att Rebecka oavsiktligt gav olika information vid intervjutillfällena. Det var 

endast i 2B som Rebecka sa till eleverna att det inte handlade om rätt svar utan om vad 

eleverna kände, tyckte och tänkte. De skulle vara intressant att veta om det blivit skillnad om 

Rebecka sagt likadant i 2A.   

I stycke 4.2.1.5 säger vi att P1 inte har någon speciell känsla att sätta ord på efter att 

sagan om de tre mostrarna berättats, vilket han inte heller hade vid första intervjutillfället då 

sagan om Fumle-Pär lästs. Detta uttalande berör i hög grad vår andra frågeställning som 

fokuserar elevernas inlevelse i en berättad respektive uppläst saga. I detta fall uppenbaras det 

problem som är svårt att undvika. Det är nämligen mycket möjligt att P1 har en känsla, men 

att svårigheten i att uttrycka den i ord hindrar honom att synliggöra den för oss. Eftersom vi 

använder oss av intervjuer kan vi inte bortse från den begränsning som ofrånkomligt uppstår i 

att eleverna kan ha svårt att uttrycka och sätta ord på sina känslor och upplevelser även om de 

finns och lever inom dem. Ingrid Pramling med flera har undersökt barns förmåga att 

återberätta och förstå sagor och berättelser. För att få kunskap om barns förståelse, skapande 

och fantiserande har de låtit barn rita till sagor de hört. Om eleverna i vår undersökning fått 

rita är det möjligt att deras känslor och upplevelser tydligare framkommit.80 P1:s oförmåga att 

uttrycka sig skulle också kunna, som vi nämnt ovan, bero på klasslärarens arbetssätt och 

elevernas ovana att tänka fritt. 

Kunskaper som vinns i en atmosfär där elevernas tankar, erfarenheter och förförståelse 

tas på allvar kan också förväntas innehålla en djupare och mer meningsfull dimension. Detta 

leder oss osökt in på vikten av en undervisning som berör eleverna. I vår litteratur är det 

särskilt historieundervisningen som lyfts fram som ett bra exempel på detta. Det handlar om 

att lämna lösryckta och abstrakta faktauppgifter och förmedla en händelse utifrån en berättelse 

fylld av sinnesintryck, färger och stämningar. Vår litteratur har belyst denna möjlighet utifrån 

muntliga berättelser, men här anser vi att högläsning står lika starkt. Lärare har uttryckt att det 
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visat sig fruktbart att använda muntligt berättande och högläsning, särskilt i 

historieundervisning, genom att faktakunskaper vävs in en berättad livssituation där eleverna 

får följa människoöden. Antingen det sker via muntligt berättande eller genom högläsning är 

det inte svårt att inse att ”möten med levande gestalter” i skönlitteraturens form berör eleverna 

och skapar en relation till dem på ett långt djupare plan än lösryckta dödsiffror som ändå inte 

skildrar något av livssituationen för dessa människor. Ska vi kunna dra lärdom av historien 

måste undervisningen om den ske på detta sätt. Detta ”beröringsfenomen” känner vi igen från 

nyhetsvärlden då tv-tittaren ofta får möta en individ eller en familjs öde i spåren av en större 

katastrof.  

Utifrån detta resonemang vill vi koppla till vår fältundersökning och valet att använda 

enkäter. Våra frågor fokuserade faktadetaljer i sagorna och hade endast ett korrekt svar. Detta 

går till synes stick i stäv mot ovanstående tankegång. Vi vill därför framhålla att 

enkätfrågorna inte ska ses som att vi var ute efter att sätta dit eleverna genom att sätta oviktiga 

detaljer i centrum. Vi är väl medvetna om och vill poängtera att det inte är sådana detaljer 

som är värda att lägga vikt vid i arbetet med högläsning och muntligt berättande av sagor och 

berättelser. Det centrala och eftersträvansvärda är istället att eleverna får med sig sagans 

huvudinnehåll och budskap och kan införliva det i sin egen livsvärld. Men vi kan inte heller 

helt bortse från att det har ett visst värde att mäta hur mycket detaljer och faktakunskaper 

eleverna tillägnar sig genom högläsning respektive muntligt berättande. När man använder 

muntligt berättande och högläsning för att förmedla fakta och upplevelser förväntas det att 

även detaljer fastnar i minnet.  

När enkäterna delades ut vid andra tillfället kommenterade två pojkar att de skulle ha 

alla fel. Detta uttalande kan ha sin grund i att de visste att sagan skulle följas upp av frågor 

eftersom det var så vid första tillfället. Det kan också bero på att de hade en känsla av att ha 

fått med sig mindre av innehållet denna gång och därmed kände att de skulle ha lyssnat mer 

uppmärksamt för att kunna svara rätt på frågorna. En eventuell tredje orsak till pojkarnas 

uttalande om fel svar kan vara att de var negativa till en saga om en flicka som huvudperson.  

En spännande utmaning som möter många lärare idag är det mångkulturella 

klassrummet med kravet om en undervisning anpassad till alla elever. Carina Fast berättar om 

den indiske berättaren Vaju Najdu som betonar berättelser från den egna kulturen. Najdu 

menar att det utan självrespekt är svårt att respektera andra.81 Hostetter & Rehnmans intervju 

med berättarprofilen Ulf Lindberg betonar också det muntliga berättandets betydelse. Där 
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handlar det om berättelser som redskap för att tillägna sig faktakunskaper, skapa motivation 

och ökad minnesförmåga.82 Vi vill för det första lyfta fram att det är viktigt att möta dessa 

elever med respekt. Det gör man bland annat genom att värdesätta deras kultur och språk. 

Läraren bör förmedla berättelser från de länder som representeras i klassrummet och eleverna 

bör själva få berätta och återberätta berättelser. Fast skriver angående elevernas berättelser att 

det ska få ske på det språk som eleverna behärskar bäst.83 Detta är också ett sätt att lägga 

tillrätta för självrespekt hos varje enskild individ samt respekt för okända och främmande 

kulturer, som Vaju Najdu betonar. Ulf Lindbergs erfarenheter om berättelsers betydelse i den 

reguljära undervisningen förstärker att undervisningen måste beröra eleverna för att befästas 

hos individen. Vi kan tydligt se att berättelser är en styrka i undervisningen, och att vinsterna 

är ännu större i ett mångkulturellt klassrum. Här kan också Ingelmans tankar om 

upplevelsebaserad undervisning tillämpas. Men det är viktigt att lägga märke till att 

undervisningen i ett mångkulturellt klassrum inte fordrar något nytt eller annorlunda än det vi 

tidigare lyft fram som viktiga delar i en meningsfull undervisning. Genom att ta tillvara det 

muntliga berättandets och även högläsningens vinster och genom att ta elevernas tankar och 

förförståelse som utgångspunkt för undervisningen tror vi att det kan skapas en atmosfär av 

respekt och tillit, med goda relationer mellan elev och elev, samt lärare och elev, i alla 

klassrum! 

Vi kan inte blunda för den problematiska och kaosartade verklighet som tyvärr alltför 

många av dagens elever befinner sig i. Otrygga och trasiga hemförhållanden, snabba och 

”flashiga” dataspel, filmer och tv-program sätter spår som vi helst vill ignorera. Oroliga elever 

med koncentrations- och samarbetssvårigheter återfinns i de flesta klassrum. I denna situation 

är arbetet med värdegrunden oerhört viktigt. Bergstrand & Gustafsson skriver i detta 

sammanhang om muntligt berättande och högläsning som verkningsfulla instrument. Att 

relatera till företeelser i en berättelse, är på grund av dess plats utanför individen, alltid lättare, 

än att framkalla egna upplevelser och tillkortakommanden, menar författarna.84 Vi anser att 

arbetet med värdegrunden inte får bli en moraliserande predikan med följden att eleverna blir 

lärarnas ögontjänare. Elever som säger ordet ”förlåt” med en kokande ilska inombords och 

utan att mena det, är inget att eftersträva. Att närma sig problemsituationer via sagor och 

berättelser tror vi därför kan vara mycket fruktbart då inlevelsen kan skapa förståelse på ett 

djupare plan än moraliserande ord. I en sådan undervisning ges också goda möjligheter till att 
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skapa en relation präglad av närvaro, öppenhet, funderingar och samtal – något som vi alla 

behöver för vår utveckling och vårt välbefinnande!  

 

5.4 Framtida forskning 

Som tidigare nämnt är reliabiliteten begränsad på grund av studiens ringa omfattning. Då 

resultatet av denna studie visar att högläsning och muntligt berättande snarare kompletterar 

och utfyller varandra känns det inte relevant att utöka samma undersökning i större skala. För 

att tydligare kunna se effekterna av de pedagogiska vinsterna med muntligt berättande skulle 

det vara intressant att jämföra dessa i en klass där man arbetar upplevelsepedagogiskt och i en 

klass med traditionell undervisning.  

Social och emotionell träning har blivit alltmer etablerat i skolans vardag. Ett annat 

forskningsområde skulle därför kunna vara det muntliga berättandets inverkan på barns 

emotionella intelligens. Vilken roll spelar det muntliga berättandet i detta sammanhang? 

Ytterligare ett forskningsområde skulle kunna vara i vilken grad muntligt berättande 

skapar och inbjuder barnen till att bli berättare.  
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  Bilaga 1 Föräldrabrev 

 

Hej föräldrar och vårdnadshavare i 2A och 2B! 

 

Ni kanske minns mig, Rebecka Hector, som gjort delar av min praktik i ert barns 

klass. 

Nu har jag kommit till slutet av lärarutbildningen och har just påbörjat mitt 

examensarbete. 

 

Tillsammans med en klasskompis, Henny Lundmark, ska jag undersöka om och hur 

elever upplever skillnaden mellan en muntligt berättad och en uppläst berättelse.  

Vi har varit i kontakt med XXXX och XXXX och fått tillåtelse att göra 

undersökningen i deras klasser och vi vill nu ha ert samtycke. 

Vid två tillfällen kommer vi att besöka ert barns klass. Ena gången berättar jag en 

berättelse och andra gången läser jag en berättelse för eleverna. Efteråt kommer 

eleverna att få fylla i en enkät med frågor om innehållet i berättelsen. Vi vill också 

intervjua 8-10 elever (slumpvist utvalda) för att ställa fler frågor kring deras 

upplevelse. 

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. anonymt, och det kommer 

inte att framgå i vårt arbete att vi genomfört undersökningen på XXXX.  

 

Eftersom det är jag, Rebecka, som känner eleverna, blir det jag som berättar, läser och 

intervjuar era barn.  

Jag tror att det kommer bli två trevliga mysstunder och jag hoppas att ert barn får 

delta! 

 

Ring mig vid frågor och funderingar: 090-17 87 81, 073-441 90 89 

Mvh Rebecka Hector 

 

 

 

Talongen fylls i och lämnas till respektive klassföreståndare, senast fredag 16/11. 

 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� Mitt barn får delta i hela undersökningen, dvs. fylla i enkät och delta i 

intervju.  

 

� Mitt barn får delta i enkäten, men inte i intervjun. 

 

� Mitt barn får inte delta. 

 

Barnets namn: ________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens namn: ____________________________________________________



Bilaga 2 Fumle-Pär 

 

FUMLE-PÄR av Elsa Beskow 
(Ur Sagorna från A till Ö av Birgitta Bergstöm m.fl. Biblioteksförlaget) 

 
Fumle-Pär var en pojke som var mycket fumlig och klumpig med sina händer. Men hans tre 
bröder var händiga så det var en fröjd att se.  

Pojkarnas far hette mäster Lars och var byns bäste snickare. Han gjorde så vackra stolar 
och skåp och det var pojkarnas största nöje att se på. Så snart de blivit lite äldre, fick de hjälpa 
till, och det gick bra för alla, utom för Pär. Han var den ivrigaste att lära, men han förstörde 
allt vad han försökte sig på. Bröderna skrattade åt honom. Hans far skakade missnöjd på 
huvudet. Och så fick han heta ”Fumle-Pär”. 

Pär bet ihop tänderna och ansträngde sig av alla krafter. Men rätt som det var sprack 
träbiten, eller också bröt han sönder kniven eller skar sig djupt i tummen. – Du kan inte 
slöjda! sa mäster Lars. Ut med dig på gården och hugg ved istället! Men akta dig så att du inte 
hugger av tårna! 

Fumle-Pär var ändå den flitigaste av bröderna och han var duktig på att läsa och studera. 
Men vad hjälpte det, när hans händer inte dög till något, tänkte Pär. Mor tröstade honom med 
att han nog kunde bli en bra bonde i alla fall. Men varken far eller mor förstod riktigt hur 
mycket det förargade Pär att han inte kunde använda sina händer. Han ville ju så gärna bli lika 
duktig som far. 

Den som bäst förstod Pär var hans farmor. Hon såg ibland på honom med sina vänliga, 
kloka ögon och strök med handen över hans händer. – De där händerna kommer säkert att 
göra många goda saker, sa hon. Tappa inte modet, Pär! 

 
Nu var det farmors 70-årsdag. Far och bröderna höll just på att göra en stor, vacker stol åt 
farmor. Mor hade vävt tyget till den, och alla utom Fumle-Pär fick hjälpa till. Pär var ju ändå 
så god vän med farmor.  

Pär ville så gärna göra ett skrin åt farmor, med en ros utskuren på locket. Han visste 
precis, hur det skulle se ut. I det skrinet skulle farmor förvara sina små minnen, som hon nu 
hade i en ask. Det var några gamla brev skrivna med stora ojämna bokstäver. Ett av dem var 
från Pär när han just hade lärt sig skriva. Där fanns en liten ljus hårlock från fars huvud, när 
han bara var två år. Och så fanns där små ritningar, som barn och barnbarn hade gjort. Ibland 
hade farmor berättat för Pär om de där sakerna i asken.  

Pär skulle så gärna vilja göra ett riktigt, riktigt vackert skrin till de där sakerna. Han måste 
försöka, hur galet det än blev. Nog skulle han väl i alla fall kunna göra det så att farmor blev 
glad att få det. Farmor förstod säkert, att han ville göra sitt allra bästa. Alldeles på egen hand 
måste han arbeta på skrinet. Ingen fick se. Därför måste han vänta tills de andra hade somnat.  

En kväll när de andra sov klädde Pär på sig i mörkret och smög ut. Han gick snett över 
gården till verkstaden och hade en lykta med sig. Något annat än den lyktan hade han inte att 
lysa med, men han hade sparat ihop små ljusstumpar att sätta i den.  

Så började Pär. Han valde ut det bästa trä han kunde få tag på och han ritade och mätte så 
noga. Det var så skönt att få arbeta i fred för bröderna som annars alltid brukade reta honom. 
Den natten gick det bra. Och när Pär smög tillbaka till sin säng, somnade han lycklig och med 
gott hopp om att lyckas. Nästa natt spräckte han en av sidorna till skrinet. Men han tog en ny 
träbit och hann just få den färdig innan ljusstumpen slocknade.  

Varje natt vid tolvtiden smög Pär till sitt arbete i verkstaden. Det gick framåt, men det 
gick långsamt, för gång på gång misslyckades han och måste göra om. Men han bet ihop och 
kämpade på. Till sist var det bara locket kvar.  

Då var det också bara ett par dagar kvar till farmors födelsedag. Mitt i natten gick Pär till 
verkstaden som vanligt. Men efter en stund satt han med huvudet mot hyvelbänken och grät. 
Nu hade han förstört alltsammans, klumpig och fumlig som han var. När han skulle skära sin 



 

 

vackra ros, lossande en stor bit från locket. Nu lönade det sig inte att börja på nytt. Han hade 
bara en enda liten ljusstump kvar och i övermorgon var det farmors födelsedag.  
 
När Pär satt där, slumrade han till ett tag, trött och ledsen som han var. Men plötsligt blev han 
klarvaken, då han märkte att någon stod bredvid honom. – Är någon av bröderna här? tänkte 
Pär och satte sig upp.  

I skenet från lyktan stod en liten grå gubbe och skar. Han arbetade tyst och flitigt och 
träspånet föll snabbt till golvet. – Vad är det han arbetar med? tänkte Pär. Gubben stod och 
skar ut rosen på locket, just så vackert som Pär hade velat göra det. – Jag tänkte, att jag skulle 
hjälpa dig en smula, sa han och nickade vänligt. Jag har sett, hur flitigt du har arbetat varenda 
natt. Pär förstod att det var gårdens tomte. Han satt och såg på hur tomten förvandlade skrinet 
till ett riktigt mästerverk. Men han blev ändå inte glad utan drog en djup suck när han tänkte 
på hur fumlig han var.  

Gubben tittade hastigt upp på Pär och sa: – Är du inte nöjd över att din present till farmor 
blir mycket vackrare än de andras? 
– Det blir inte min present längre. Det är ju inte jag, som har gjort den, suckade Pär.  
– Det behöver ingen veta. Alla kommer att tro att du har gjort skrinet, sa tomten.  
– Så dumma är det inte. Det vet väl hur fumlig jag är i mina fingrar, sa Pär.  
– Du kan komma ut till mig efter midnatt, så ofta du vill, så skall jag hjälpa dig. På det sättet 
kommer alla att tycka att du är duktigare än dina bröder, sa tomten.  
– Det har jag ingen glädje av. Jag är ju lika fumlig i mina händer i alla fall, sa Pär. 
– Du kan gå långt om du tar mig till hjälp. Allt vad du funderar ut kan jag göra åt dig. Du 
kommer att vinna både guld och berömmelse, sa tomten. 
Då blev Pär så arg att han slog näven i hyvelbänken. – Är det inte nog att jag måste skämmas 
över mina fumliga händer? Vill du att jag ska ljuga också? ropade han. 

Tomten stod lugnt kvar men arbetet la han ifrån sig. – Se så Pär, kom hit med handen och 
låt oss skiljas som goda vänner! sa tomten. Pär tvekade litet, men så sträckte han fram handen. 
– Det handslaget ska du inte ångra, sa tomten och tryckte till så hårt, att Pär kände det ända 
upp i axeln. – Fortsätt nu med kämparglädje! Men kom ihåg två saker. Det får aldrig vara 
något slarv och aldrig något skryt! Skräppan går sönder! Skräppan går sönder! sa tomten och 
försvann. 
 
Pär kände ett kallt luftdrag när tomten gick ut genom dörren. Det var som om han vaknat upp 
ur en dröm. Framför honom på hyvelbänken låg skrinet alldeles helt, men rosen var inte 
utskuren. Ingen människa kunde se att det varit borta en bit av locket. Bredvid låg kniven, 
blank och nyslipad. Pär kände en ny arbetsglädje. Han började genast skära ur rosen och det 
gick bra som aldrig förr. Snart var skrinet färdigt, mycket vackrare än Pär någonsin hade 
hoppats. Så lycklig hade inte Pär känt sig på många år. När han vaknade på morgonen, var 
han lika pigg som de andra, fast han hade varit vaken flera timmar under natten.  

Far och mor och bröderna blev så förvånade när det såg Fumle-Pärs present. Och farmor 
fick tårar i ögonen av glädje. Om och om igen måste hon vända på skrinet och beundra det.  

– Tänk att det är min Fumle-Pär, som har gjort det! sa hon.  
Sedan skulle alla de andra titta på skrinet. Pär berättade hur han hade arbetat på det om 

nätterna. Men om tomten sa han ingenting just nu. Han var inte säker på om han hade drömt 
det där med tomten.  

Från den dagen retades ingen av bröderna eller kallade honom för Fumle-Pär. Och snart 
ville far helst ha Pär till hjälp, när de skulle slöjda. Pär var så glad att han nu kunde göra så 
vackra saker. Det var bara någon gång när han höll på att skryta om ett riktigt vackert arbete 
som det gick illa för honom. – Skräppan går sönder, min gosse! tyckte han då att han hörde 
tomten säga. 



 

 

 
En kväll berättade Pär historien om tomten för sina bröder. Då tänkte den äldste: – Det vore 
allt bra att låta tomten arbeta och så lata sig under tiden. Han smög sig därför ut i verkstaden 
när de andra hade somnat. Där la han ett träbit och några verktyg på hyvelbänken. Själv 
sträckte han ut sig på golvet med armarna under huvudet.  
– Arbeta åt mig, tomte! ropade han. I detsamma kände han ett kallt luftdrag och lyktan höll på 
att slockna. Han satte sig upp för att titta.  

Där stod verkligen en liten grå gubbe och tittade på hans träbit. Nu lyfte tomten handen 
och pojken sträckte fram huvudet för att bättre se hur tomten arbetade.  

– Pang! Där fick han sig en stöt så att han ramlade och slog kullerbytta baklänges. Så var 
tomten försvunnen. Pojken kände sig lite yr i huvudet både en och två dagar efteråt. Men det 
bästa var att tanken på att vara lat flög ur honom efter den kullerbyttan. 



Bilaga 3 De tre mostrarna 

 

De tre mostrarna 
(ur Norska folksagor av Asbjørnsen & Moe) 

 
Det var en gång en fattig man, som bodde i en stuga långt inne i skogen och levde av jakt. 
Han hade en enda dotter, och hon var både snäll och vacker. Hennes mamma hade dött tidigt, 
och då flickan var halvvuxen sa hon till sin pappa att hon ville ut i världen för att lära sig tjäna 
pengar till mat. 

– Ja, dottern min, sa pappan, hos mig har du inte lärt dig annat än att rensa och steka fågel, 
men du får väl försöka tjäna pengar på något sätt, i alla fall. 

Så gick flickan sin väg för att söka jobb, och då hon hade gått några dagar, kom hon till 
kungens gård. Där stannade hon och drottningen tyckte så mycket om henne, att de andra 
flickorna på slottet blev riktigt avundsjuka på henne. De hittade på att flickan påstått att hon 
kunde spinna femtio garnnystan på tjugofyra timmar. Denna lögn berättade de för 
drottningen, som var mycket intresserad av allt som hade med slöjd att göra.  

– Ja, har du sagt det, så ska du få göra det också, sa drottningen, men du kan få lite längre 
tid på dig. 

Den stackars flickan vågade inte tala om att hon aldrig hade tillverkat lingarn. Hon bad 
bara om att få ett rum för sig själv. Det fick hon och dit bar man upp både lintussar och en 
spinnrock att spinna med. Där satt hon och grät och visste inte hur hon skulle göra. Hon 
tittade på spinnrocken, vred och vände på den, och visste inte alls hur hon skulle använda den 
– hon hade inte ens sett en spinnrock förut. 

Men just som hon satt där, kom en gammal gumma in till henne. 
– Vad är du så ledsen över, barnet mitt? frågade hon. 
– Åh, sa flickan, det lönar sig inte att jag berättar det, du kan ju inte hjälpa mig i alla fall. 
– Det kan man aldrig veta, sa gumman. Det kan nog hända att jag kan hjälpa dig i alla fall. 
Ja, jag kan ju lika gärna säga som det är, tänkte flickan. Och så berättade hon att de andra 

flickorna hade hittat på att hon sagt att hon kunde spinna femtio nystan lingarn på tjugofyra 
timmar. 

– Och jag min stackare, sa hon, jag har aldrig sett en spinnrock i hela mitt liv och hur ska 
jag då kunna göra så mycket garn på ett dygn?! 

– Ja, det spelar ingen roll, barn lilla, svarade gumman. Om du vill kalla mig moster på din 
stora dag, så ska jag spinna åt dig. Du kan lägga dig och sova.  

Ja, det ville flickan gärna, och så gick hon och la sig.  
När hon vaknade på morgonen var alla lintussar spunna till garn. Det låg så fint och 

vackert på bordet att man aldrig hade sett ett så fint och blankt garn. Drottningen blev så glad 
över det vackra garnet, och hon tyckte nu om flickan ännu mer än förut. Men då blev de andra 
flickorna ännu mer avundsjuka på henne och hittade på en ny lögn. Nu sa de till drottningen 
att flickan sagt att hon kunde väva ett tyg av garnet på tjugofyra timmar.  

Drottningen sa igen att hade hon sagt det, så skulle hon också göra det. Men om det inte 
blev precis på tjugofyra timmar, så kunde hon få lite längre tid på sig. 

Flickan vågade inte säga något nu heller. Men hon bad om ett eget rum, och så fick hon 
väl försöka. Där satt hon nu igen och grät och oroades och visste inte vad hon skulle ta sig till. 
Då kom en gammal gumma och frågade: 

– Vad står på, barnet mitt? 
Flickan ville först inte säga något, men till slut berättade hon varför hon var så ledsen. 
– Ja, sa gumman, det är ingen sak. Om du vill kalla mig moster på din stora dag, så ska jag 

väva åt dig. Och du kan lägga dig och sova.  
Då hon vaknade låg hela tygbunten på bordet, så fint och vackert som man kan tänka sig. 

Flickan tog tyget och gick ner till drottningen med det, och hon blev så glad över det vackra 



 

 

tyget att hon nu tyckte om flickan ännu mer än hon gjort förut. Men då blev de andra flickorna 
så avundsjuka på henne att de bara funderade på vad de nu skulle hitta på. 

Till slut berättade de för drottningen att flickan sagt att hon kunde sy skjortor av allt tyg på 
tjugofyra timmar. Ja, det gick likadant som förut. Flickan vågade inte säga att hon inte kunde 
sy. Hon fick ett rum för sig själv, och där satt hon och grät i ren förtvivlan.  

Men återigen, så kom en gammal gumma in till henne. Gumman lovade att sy åt henne, 
om flickan bara ville kalla henne moster på sin stora dag. Det lovade flickan mer än gärna, 
och så gjorde hon som gumman sa och gick och la sig. När hon vaknade på morgonen såg hon 
att allt tyg var uppsytt till skjortor. De låg där på bordet och så fina skjortor hade aldrig någon 
sett förut.  

När drottningen fick se skjortorna blev hon så förtjust att hon började klappa händerna, för 
så vackra skjortor har jag aldrig sett förut, sa hon. Och sen tyckte hon så mycket om flickan 
som om det varit hennes eget barn. 

– Om du vill ha prinsen, så kan du få honom, sa hon till flickan, för du behöver aldrig 
köpa någonting. Du kan både spinna garn, väva tyg och sy kläder själv. 

Eftersom flickan var vacker och prinsen tyckte bra om henne, så blev det genast bröllop. 
Men knappt hade de satt sig vid middagsbordet, förrän det kom in en ful, gammal gumma 
med en lång näsa, den var nog en och en halv meter lång. Då reste sig flickan och sa: 

– God dag, moster! 
– Är det en moster till min brud? sa prinsen. 
Jo, det var hon. 
– Ja, då får hon väl sätta sig vid bordet då, sa prinsen. Men både han och de andra tyckte 

det var otrevligt att ha gumman vid bordet. 
Rätt som det var kom det återigen in en ful, gammal gumma med en bak så tjock och bred 

att hon med nöd och näppe kunde klämma sig in genom dörren. Genast reste sig flickan upp 
och hälsade: 

– God dag, moster! 
Prinsen frågade igen om det var en släkting till hans brud. Bägge svarade ja, och prinsen 

svarade att då fick hon väl sätta sig vid bordet hon också. 
Men knappt hade hon hunnit sätta sig förrän det åter kom in en ful, gammal gumma. 

Hennes ögon var stora som tallrikar och de var röda och rinnande så det var otäckt att titta på. 
Flickan ställde sig upp och sa: 

– God dag, moster!  
Och prinsen bjöd henne att sätta sig vid bordet, men glad var han inte. Han tänkte: 
– Hjälp, vilka släktingar min brud har! 
Då han hade funderat en stund kunde han inte vara tyst längre, utan frågade: 
– Men hur kan det komma sig att min brud som är så vacker, har så fula och otäcka 

mostrar? 
– Det ska jag tala om för dig, svarade den ena. Jag var lika vacker som din brud, när jag 

var i samma ålder som henne. Men att jag har fått så lång näsa beror på att jag alltid har suttit 
och spunnit garn, och så har näsan böjt sig och blivit så lång som den är nu. 

– Och jag, sa den andra, jag har ända sen jag var ung suttit och hasat och kasat fram och 
tillbaka i vävstolen, så att min bak blivit lika stor och bred som den är nu. 

Så sa den tredje: 
– Ända sen jag var liten har jag suttit och sytt både dag och natt, och därför har mina ögon 

blivit så röda och fula, och nu finns det ingen medicin som kan hjälpa. 
– Jaså, sa prinsen, det var tur att jag fick veta det, för kan folk bli så fula av sånt arbete, så 

ska min brud aldrig mer få spinna, väva eller sy!



Bilaga 4 Enkät Fumle-Pär 

 

Namn: _________________________ 

 

1. Hur många bröder hade Fumle-Pär? 

� 1 bror 

� 3 bröder 

� 5 bröder 
 
2. Vad hette Fumle-Pärs pappa? 

� mäster Lars 

� mäster Pär 

� herr Lars 
 
3. Hur många år fyllde Fumle-Pärs farmor? 

� 70 år 

� 80 år 

� 90 år 
 
4. Var snickrade Pär på skrinet? 

� På vinden 

� I ladan 

� I verkstaden 
 
5. Vilket verktyg använde Pär när han gjorde rosen på skrinet? 

� En fil 

� En borr 

� En kniv 
 
6. Vad fick farmor i present av de andra i familjen? 

� En stol 

� Ett skåp 

� En tavla 
 
7. Varför ville inte Pär ha tomtens hjälp? 

� Han hade inga pengar till att betala tomten 

� Han ville inte ljuga 

� Han tyckte inte om tomtens ros



Bilaga 5 Enkät De tre mostrarna 

 

Namn:__________________________ 

 

1. Vad jobbade flickans pappa med? 

� Han sköt rådjur 

� Han sköt björnar 

� Han sköt fåglar 
 
2. Vilket redskap behövde flickan för att göra garn? 

� Virknålar 

� En spinnrock 

� En vävstol 
 
3. Vem tyckte så mycket om flickan? 

� Drottningen 

� Kungen 

� Prinsens farmor 
 
4. Hur lång tid hade flickan på sig att utföra uppgifterna? 

� 10 timmar 

� 12 timmar 

� 24 timmar 
 
5. Vad skulle flickan sy? 

� Kjolar 

� Skjortor 

� Sjalar 
 
6. Hur stora var den tredje mosterns ögon? 

� Som tallrikar 

� Som tefat 

� Som knappar 
 
7. Vad sa flickan när gummorna kom in i bröllopssalen? 

� Var hälsad moster! 

� Hej moster! 

� God dag moster!



Bilaga 6 Intervjufrågor Fumle-Pär 

 

Intervjufrågor Fumle-Pär 
 

1. Hur gammal är Pär? 
� Hur gammal tror du Pär är? 

 
 
 

2. Hur tror du den äldste pojken kände sig när han träffat tomten? 
 
 
 

3. Hur tror du pojken helt plötsligt kunde bli så duktig på att slöjda? 
 
 
 

4. Vad tror du farmor skulle vilja ge Pär i födelsedagspresent? 
 
 
 

5. Hur kände du dig under tiden jag läste/berättade sagan? 
 
 
 

6. Om du tänker på när jag berättade _______ och när jag läste _________ 
Vilket tyckte du var bäst?  
� Hur tänker du då? 

 



Bilaga 7 Intervjufrågor De tre mostrarna 

 

Intervjufrågor De tre mostrarna 
 

1. Vad hette flickan?  
� Vad tror du att hon hette? 

 
 
 

2. Vad tror du flickan drömde om under tiden som gummorna hjälpte henne? 
 
 
 

3. Varför tror du gummorna ville kallas ”moster” på flickans bröllop? 
 
 
 

4. Hur tror du flickan kände sig när prinsen sagt att hon aldrig mer skulle behöva, spinna, 
väva eller sy? 

 
 

 
5. Hur kände du dig under tiden jag läste/berättade sagan? 

 
 
 

6. Om du tänker på när jag berättade _______ och när jag läste _________ 
Vilket tyckte du var bäst?  
� Hur tänker du då? 

 


