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Sammanfattning 

Från och med november 2013 finns det en beättarlåda i Robertsfors kommuns skolbibliotek som 

lärare i årskurs 1 har möjlighet att låna och använda i undervisningen. I den här uppsatsen undersöks 

berättarlådans syfte, förväntade effekter på elevernas skolprestationer och om det finns utrymme för 

vidareutveckling  av  berättarlådans  innehåll  och  användningsområde.  Vidare  diskuteras 

berättarlådans  potential  som länk  mellan  de  två  yrkesgrupperna  lärare  och  bibliotekarier.  Detta 

eftersom det är ett objekt som skapats av en bibliotekspedagog med lärare och elever som avsedda 

användare. Elevernas inflytande på lådans utformning har en något margniell men lika viktig del i 

utvärderingen. Utvärderingen av berättarlådans görs efter frågeställningarna: Hur ser berättarlådans 

bakgrund och syfte  ut?  Hur ser lärarnas  förutsättningar  ut?  Har de kunskap, tid och framförallt 

motivation att arbeta med berättarlådan? Har berättarlådan haft någon inverkan på relationen mellan 

skolbiblioteket och lärarna? Och har eleverna något inflytande över berättarlådan?

Den empiriska datan utgörs av observationer och intervjuer och resultatet av utvärderingen visar att 

berättarlådan, trots att den ännu inte lånats av någon lärare, ändå uppfyller sitt syfte som är att vara 

ett hjälpmedel för lärare som vill använda muntligt berättande i sina språklektioner. Detta eftersom 

de lärare jag intervjuat redan använder muntligt berättande på det sätt som föreskrivs i berättarlådan, 

men man kan inte räkna med att det kommer att vara så hela tiden. Motveringen till att skapa en 

sådan här berättarlåda var från bibliotekpedagogiskt håll att försöka förbättra elevernas muntliga och 

skriftliga narratologiska förmågor eftersom man under hela tvåtusentalet märkt en stadig försämring 

inom det området. Att man genom mer traditionellt, muntligt beättande blir bättre även på skriftligt 

berättande, är en hypotes som ännu inte undersökts särskilt väl i praktisk forskning så det har varit  

svårt att styrka den delen ordentligt, men den här utvärderingen visar att det åtminstonde i teorin 

finns stöd för hypotesen. 

Frågan om elevinflytande på berättarlådans innehåll och lådans potential som länk mellan skolan 

och biblioteket diskuteras med hjälp av Susan Leigh Stars term boundry object. Ett boundry object 

är  ett  objekt  eller  arrangemang som inkluderar  aktörer  från skilda sociala världar  men är lokalt 

förankrat och uppbyggt på ett sätt som gör att de, trots olika mål och perspektiv, ändå kan samarbeta. 
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Jag rekomenderar att man gör en låda per skola istället för att ha en låda på centralortens bibliotek 

samt återintroducerar dessa lådor med ett ökat lärar och elevinflytande på lådans innehåll i syfte att 

göra den mer lokalt förankrad. Ett ökat elevinflytande på innehållet skulle också kunna göra att  

berättande får en terapeutisk roll att spela i klassrummet utöver den pedagogiska vilket skulle kunna 

ha effekten att  lärare som inte  använder  den för att  de redan kan använda muntligt  berättande, 

använder den i alla fall. Vidare rekomenderar jag att berättarverksamheten utvidgas från att bara 

finnas i språkundervisningen till att även finnas med i bildundervisningen. Ett förslag är att man man 

skapa text och manus på svenskalektionen och rita bilder till dessa i serieformat under bildlektionen. 
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1. Introduktion

1. 1 Berättarlådans bakgrund och syfte

Den här uppsatsens studieobjekt är den berättarlåda som genom Robertsfors skolbibliotek från och 

med den första november kommer att finnas tillgänglig för utlån till de lärare i årskurs 1 som vill 

använda den i sina klasser. Initiativet till berättarlådan togs av bibliotekspedagog Åsa Lundström 

som i en intervju berättar om hur hon under åren märkt en stadig försämring av grundskoleelevers 

förmåga att skapa en dramaturgi när de ska hålla muntliga redovisningar eller berätta historier. Den 

skriftliga delen av skolarbetet går mot samma utveckling vilket visar sig i att eleverna kan ha svårt 

att  skapa  en röd tråd  i  arbetet  och  komma fram till  en avslutning  när  de skriver  uppsatser.  En 

anledning  till  detta  tror  Åsa  Lundström  är  att  traditionen  med  muntligt  berättande  –  sagor, 

spökhistorier, historier om ”förr i tiden” etc inte längre är så vanlig i hemmen. Hon menar att på 

Irland där berättartraditioner fortfarande står sig starka har man inte samma problem som i Sverige. 

Den erfarenheten fick hon för några år sedan när hon tillsammans med andra bibliotekarier besökte 

Dublin och Derry på Irland för att delta i berättarkonferenser och workshops. Detta ledde till att hon 

efter återkomsten till Sverige skapade en berättarlåda med Astrid Lindgren-tema vars effekter på 

hennes elever inte  lät  vänta på sig.  Redan efter ett  halvårs användning av berättarlådan i  fyrtio 

minuter  per  vecka,  märkte  hon  en  klar  förbättring  av  sina  elevers  muntliga  och  skriftliga 

prestationsförmåga.  Framgången  med  den  berättarlådan  ledde  sedan  till  utvecklingen  av  den 

berättarlåda som står i fokus för den här uppsatsen.

1.2 Vad är en berättarlåda?

Ordet berättarlåda fodrar en förklaring. Det utgörs av två ord som var för sig inte är främmande för  

de flesta men som sammansatta inte bidrar med någon information om vad det handlar om, till 

skillnad från till exempel legolåda, sagolåda eller varför inte boklåda. Och det är just det det handlar 

om. En berättarlåda är i grund och botten inget annat än en boklåda av det slag som man under lång 
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tid kunnat se på bibliotek över hela Sverige. Dessa boklådor har olika utseenden och teman

beroende på vilken sorts litteraturkoncentration bibliotekarien antingen själv sett ett behov av eller 

fått i uppdrag av någon annan att sammanställa. Som ett konkret exempel kan här nämnas Ålidhems 

bibliotek i Umeå som har en mängd sådana lådor anpassade efter förskolans arbetsområden där 

olika  teman samlats  under  lådornas  respektive  titlar:  Språkprio,  Vänskap,  Att  vara  olika,  Mera 

matematik och så vidare.1 Den berättarlåda  som från den första  november  i  år  finns  att  låna  i 

Robertsfors bibliotek fungerar på samma sätt men med vissa tillägg. Utöver vägledande litteratur 

om berättande avsedd för läraren och de sagoböcker som är avsedda för barnen, innehåller lådan 

också pedagogiska hjälpmedel som, för att stimulera elevernas egen fantasi och förmåga att hitta på 

historier, består av fingerdockor, berättartärningar och berättarkort. Berättarkorten är uppdelade i 

olika kategorier så som ”karaktär” ”plats” och ”problem”. Under dessa kategorier  kan eleverna 

sedan  fylla  i  sina  egna  karaktärer,  platser  och  problem och  utifrån  dem bygga  egna  historier.  

Principen för tärningarna är densamma. Det hör till saken att de tre nämnda kategorierna fungerar 

som stolpar för att lättare se strukturen i sagan. Dessa stolpar kan variera till antalet och Helén 

Dejke, pedagog och berättare, listar fem sådana: Vad handlar sagan om, vad är det som händer, var 

händer det, vilka deltar och hur slutar det?2 Som synes finns våra tre kategorier representerade här.

Dessa lådors existensberättigande är att de ofta är till stor hjälp för lärare som ser ett behov av en 

viss sorts litteratur i sin undervisning, men som saknar kunskap eller tid till att sovra i bibliotekens 

bestånd, veta vad som är gångbart och läsvärt och vad som passar deras åldersgrupper

1.3 Disposition

Uppsatsen inleds med en beskrivning av berättarlådans syfte och bakgrund ur bibliotekspedagogens 

perspektiv och en beskrivning av vad en berättarlåda är. I kapitel två presenteras utvärderingens 

syfte  och  frågeställningar.  I  kapitel  tre  presenteras  och  diskuteras  metodvalen  intervju  och 

observation.  Kapitel  fyra  behandlas  teori  och tidigare forskning i  vilken  termen boundry object 

presenteras. Kaptitel fem utgörs av resultat och analys och i kapitel sex analyseras berättarlådan som 

ett boundry object. I kapitel presenteras slutsatser och rekomendationer.

1Ålidhems bibliotek - http://www.minabibliotek.se/134068/pedagogiska-boklador-for-forskolan (2014-01-03)
2Helén Dejke. Berätta för barnen! (Malmö: Helén Dejke och Runa förlag, 2006) s, 24
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2. Uppsatsens problemformulering och syfte

2.1 Problemformulering

Till att börja med vill jag ta reda på mer om berättarlådans syfte så som det beskrevs inledningsvis.

Jag är nyfiken på om skolelevers muntliga- och skriftliga prestationsförmåga verkligen har blivit 

sämre och om mer berättande i skolan i så fall är en lösning. Eller om det rör sig om en subjektiv 

upplevelse och tolkning av verkligheten från bibliotekspedagogens sida.  En utredning av det här 

slaget blir nödvändig för att undersöka lärarnas motivation och attityd till att arbeta med berättande 

i undervisningen i allmänhet och med hjälp av berättarlådan i synnerhet,  därför att om man inte 

håller med om att det finns ett problem är chansen liten att man ska vilja lägga tid och energi på att  

lösa det. Frågor som dessa blir aktuella: Upplever även lärarna att det finns ett behov av en sådan 

här verksamhet eller känner de att det rör sig om ett initiativ som inte har med verkligheten att göra? 

Vidare, känner de sig motiverade och stöttade av biblioteket i arbetet och var en workshop på drygt 

tre  timmar  tillräckligt  för  att  de  ska  kunna  veta  hur  muntligt  berättande  kan  användas  i 

klassrummet? Kort sagt, har berättarlådan och teorin bakom den implementerats tillräckligt väl för 

att den ska ha en chans att uppfylla sitt syfte.  Jag vill också undersöka om den här berättarlådan, 

som är en produkt av en bibliotekspedagog med lärare och elever som avsedda användare, har haft 

någon inverkan på relationen mellan lärarna och skolbiblioteket. Kan lådan fungera som en länk 

mellan de två yrkesgrupperna? Och har den tredje intressegruppen, eleverna, något att säga till om 

när det gäller berättarlådans innehåll? Det kan tyckas som om frågan om berättarlådans syfte och 

lärarnas motivation att använda den å ena sidan, och berättarlådans potential som länk mellan två 

yrkesgrupper å den andra sidan, hör till två sinsemellan uteslutande kategorier. Men som jag ser det  

är frågan om lådans potential som länk avhängig resultaten från de tidigare frågorna. Om det inte 

finns någon verklighetsförankrad grund för berättarlådan att stå på finns heller ingen anledning till  

samarbete i den här bemärkelsen. 

Så syftet med uppsaten blir, i mer konkret form, att undersöka berättarlådans existensberättigande, 

elevernas möjligheter till delaktighet i utformningen av den samt dess potential som länk mellan de 
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två yrkesgrupperna lärare och bibliotekarier. 

2.2 Frågeställning

1, Hur ser berättarlådans bakgrund och syfte ut? 

2, Hur ser lärarnas förutsättningar ut? Har de kunskap, tid och framförallt motivation att arbeta med 

berättarlådan?

3, Har berättarlådan haft någon inverkan på relationen mellan skolbiblioteket och lärarna?

4, Har eleverna något inflytande över berättarlådan?
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3. Metod

Informationsinsamlingen började med att  jag åkte till  Robertsfors skolbibliotek den tjugonionde 

oktober  för  att  delta  i  en  halvdags  workshop  tillsammans  med  nitton  lärare  från  låg-  och 

mellanstadier i Robertsfors kommun. 

Det här blev min första kontakt med berättarlådan och lyckligtvis fick jag en oplanerad pratstund 

med Åsa som skapat den. Frågor som då togs upp rörde sig kring berättarlådans bakgrund och syfte. 

Den här första observationen av lärarna under workshopen tillsammans med samtalet  med Åsa 

utgjorde grunden till den fortsatta utformningen av uppsatsens frågeställningar och syfte samt de 

semi-strukturerade  intervjuguider  jag  utformade  till  intervjuerna  med  lärarna  och  till  den 

senarelagda,  andra  intervjun  med  bibliotekspedagogen.  Dessa  guider  finns  som  bilagor  till 

uppsatsen  och  hade  som  tänkt  syfte  att  hjälpa  mig  hålla  intervjuerna  på  rätt  spår  utan  att 

respondenterna  upplevde  sig  alltför  styrda,  att  de  kunde  prata  fritt.  Men  semi-strukturerade 

intervjuer till trots ville jag förebygga ett eventuellt informationsöverflöd i både observation och 

intervju genom att fråga, lyssna och titta efter sådant som enligt min bedömning var relevant för 

uppsatsens frågeställningar, utan att för den skull helt stänga av inför sådant som inte hade en direkt  

koppling till dem. Detta temabaserade tankesätt, grundat i uppsatsens frågeställningar, följde sedan 

med in i analys- och tolkningsfasen av arbetet. 

Till min hjälp vid både observationer och intervjuer hade jag anteckningsblock och penna. Valet att 

inte använda inspelningsapparat grundade sig först och främst i att jag inte ville göra situationerna 

mer laddade än vad de behövde vara. En inspelningsapparat har i min mening något auktoritärt över 

sig och förminskar det möte mellan människor som en intervju innebär. De fördelar jag hade vunnit 

i att kunna gå tillbaka till samtalet och höra exakt vad som sades blir obetydliga om jag inte känner 

att den jag talar med är bekväm i intervjusituationen och kan tala fritt. Häri ligger förstås en tydlig 

fördom från mig att alla respondenterna skulle känna sig obekväma vid inspelning vilket kanske är 

ett misstag, men jag ville inte ta risken. Dessutom sparade anteckningsblocket mycket tid eftersom 

jag kunde filtrera informationen på plats. Även det må vara ett risktagande eftersom man löper risk 

8



att missa väsentligheter, men jag kände mig bekväm med och mentalt inställd på de teman, som 

utgjordes av frågeställningarna, under vilka jag skulle samla information. 

3.1 Intervjuer

Valet att använda intervjuer som datainsamlingsmetod var lika mycket ett krav som ett medvetet 

beslut eftersom den information jag behövde om berättarlådan bara fanns i huvudena på lärarna och 

bibliotekspedagogen. Av logistiska skäl planerade jag från början att genomföra intervjuerna via 

telefon. De skolor som var aktuella att besöka var nämligen belägna i Robertsfors tätort och de 

omkringliggande  byarna  Ånäset,  Bygdeå,  Djäkneboda  och  Åkullsjön.  Ingen  av  dem ligger  på 

mindre än 2 mils avstånd från tätorten vilket fick utsikterna att boka in tider som passade lärarna, 

busstidtabellen och mig att se bleka ut. Men med de fördelar som kommer ur en intervju som sker 

ansikte mot ansikte gentemot intervjuer över telefon beslutade jag mig för en kompromiss där jag 

skulle försöka åka och träffa de lärare som kunde och tala med de andra över telefon. Det här 

medförde  också  möjligheten  att  göra  observationer  i  klassrummen  när  lärarna  arbetade  med 

berättande tillsammans med eleverna. 

Respondenter

Lärare 1

Arbetar som lågstadielärare i Robertsfors Kommun sedan fyra år tillbaka. 

Lärare 2

Arbetar som lågstadielärare i Robertsfors kommun sedan tjugo år tillbaka.

Bibliotekspedagogen

Åsa Lundström är utbildad lärare sen 22 år i Svenska och SO för klasserna ett till sju men har ingen  

biblioteksutbildning. Idag arbetar hon som lärare (80%) och bibliotekspedagog (20%) i Robertsfors 

kommun. Hon berättar att tjänsten som bibliotekspedagog handlar mycket om att öka intresset för 
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litteratur  och  berättande  bland  skolbarnen,  beställa  böcker,  hitta  material,  tipsa  lärare,  hålla 

föresläsningar  etc. Ingen biblioteksutbildning,  men brinner  för  litteraturen,  har  egentligen  alltid 

gjort. 1997 erhöll hon Svenska akademins svensklärarpris.

3.2 Observationer

Observationerna genomfördes öppet och deltagande. Det vill säga att jag informerade de närvarande 

om mina avsikter  och deltog sedan i  aktiviteterna,  till  viss del  i  diskussionerna också.  Det  ska 

medges att det inte var min ursprungliga tanke att ta rollen som deltagande observatör. Jag hade 

hellre suttit vid sidan av och fått tid till att anteckna ordentligt och reflektera över det jag såg och 

hörde. Men så här i efterhand är jag glad att jag deltog eftersom det gav insikter och idéer som jag 

sedan kunde diskutera med de andra deltagarna vilket gav mer förståelse än om jag dragit mina 

egna slutsatser från läktaren. Och anteckningarna led inte av det heller. 

Observation 1 – Workshop

Som jag nämnde i metodavsnittets början inleddes datainsamlingen med ett besök på workshopen 

där muntligt berättande skulle introduceras för lärarna. Studiedagens syfte var att lärarna skulle få 

en chans att veta mer om hur man kan arbeta med muntligt berättande i klassrummen och vilka 

effekter det kan ha på barns lärande. Workshopen leddes av Ros-Marie Lindfors, en dramapedagog 

och berättare som arbetar särskilt med SFI men även med fortbildning av lärare och bibliotekarier.  

Och alltsammans avrundades med att bibliotekspedagogen Åsa Lundström gjorde en presentation 

på ungefär fem minuter av berättarlådan.

Observation 2 – Berättande i klassrummet

Den  här  observationen  genomfördes  i  ett  klassrum  där  muntligt  beättande  användes  i 

språkundervisningen. För att ge eleverna en chans att vänja sig vid att ha en främmande vuxen i 

klassrummet valde jag att delta redan under matematiklektionen innan svenskalektion. Jag tror att 

det fick en bra effekt. I början var de lite avvaktande men det tog inte lång stund innan de rörde sig 
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och pratade som om allt var normalt. 

3.3 Urval och etik

För att få en så heltäckande bild som möjligt av lärarnas upplevelser av arbetet med berättarlådan 

ville jag ha kontakt med dem allihop. De var sex till antalet och den för den här uppsatsen mest  

relevanta gememsamma nämnaren var att de arbetade som lärare på lågstadiet med årskurs 1. 

Andra faktorer som jag misstänkte kunde bli relevanta med avseende på frågeställningarna var ålder 

och  hur  lång  tid  de  arbetat  som lärare.  En  lärare  som arbetat  i  till  exempel  trettio  år  skulle 

förmodligen  ha  en  annan  uppfattning  om elevernas  påstått  försämrade  skriftliga  och  muntliga 

förmågor än en nyutexaminerad som nyss själv varit elev. Av sex tillfrågade hade två möjlighet att 

svara på frågor varav den ena kunde träffas och den andra hade en lucka i schemat till att tala över 

telefon.  Om jag  tillåts  spekulera  kring  orsaker  till  bortfallet  är  det  troligt  att  det  beror  på  att 

berättarlådan ännu inte hunnit lånas och användas av någon lärare. Förmodligen trodde de att de 

inte skulle ha något att tillföra.  Detta innebär sammanfattningsvis att  uppsatsens empiriska data 

bygger på två observationer och fyra intervjuer med tre respondenter. 

De tillfrågade informerades om syftet med uppsasten och utlovades anonymitet och varsamhet vid 

möjliga citeringar av dem så att personliga uttryckssätt eller fraser inte skulle röja deras identitet. 

Undantag från anonymiteten är bibliotekspedagog Åsa Lundström eftersom hennes yrkesroll, som 

är viktig för uppsatsen, är så unik i Robertsfors kommun att det inte skulle vara någon mening med 

hemlighålla namnet. Skriver jag "bibliotekspedagogen i Robertsfors" och utelämnar namnet är det 

ändå inte svårt att räkna ut vem det rör sig om. Att behålla lärarnas anonymitet gör sig enklare 

genom att de är fler till antalet. Trots detta framkom det under en av lärarintervjuerna att en lärarens 

arbetssätt  med berättande har en säregenskap till  vilken en trolig  förklaring är  att  den lärarens 

arbetsplats är densamma som bibliotekspedagogen som konstruerade berättarlådan. Jag utvecklar 

detta mer i resultatdelen och vill här bara påpeka att den berörda läraren gått med på att frågan om 

arbetsplats diskuteras i uppsatsen, trots att det kommer att minska anonymiteten.    
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4. Tidigare forskning och teori

4.1 Tidigare forskning

Vid University of Western Australia utreder man ett projekt som har många idémässiga likheter med 

berättarlådan  i  Robertsfors,  med  skillnaden  att  det  genomförs  som  en  obligatorisk  del  i 

undervisningen med en uttalad metod bakom, medan berättarlådan i Robertsfors erbjuds som ett 

alternativ  för  den  lärare  som vill  använda  muntligt  berättande  i  sin  klass.  I  anslutning  till  det 

australiensiska  projektet  har  man  skrivit  artikeln  Teaching  literate  language  in  a  storytelling  

intervention i vilken Suzanne Dawkins och Marnie O’Neill grundligt beskriver forskningsläget och 

dess tryckande behov av konkreta studier av det  muntliga berättandets effekter på förståelsen för 

intriger  och  läs-  och  skrivutveckling  hos  barn.3 Med  detta  vill  jag  peka  på  att  berättarlådan  i 

Robertsfors inte existerar i ett vakuum, att problembeskrivningen och lösningen med mer muntligt 

berättande har stöd på annat håll, men även att det har varit svårt att hitta forskning som behandlar  

det muntliga berättandets inverkande på skriftligt berättande hos barn. 

Helen  Hed  arbetar  som  bibliotekarie  på  Umeå  Universitetsbibliotek  men  även  med 

universitetspedagogik  och  lärandestöd  och  hon  berättar  i  ett  samtal  att  anledningen  till 

kunskapsbristen beror på att det är forskning som är svår att genomföra på grund av att barn är 

inblandade. Tidsaspekten är ett annat problem då en sådan undersökning måste dra ut på tiden om 

man ska kunna mäta effekter. 

4.2 Teori

Intervjuerna och observationerna kommer att vara grundläggande för uppsatsen men är trots allt till 

stor  del  subjektiva  så  det  empiriska  material  jag samlar  in  vill  jag i  största  möjliga  mån fläta  

3Suzanne, Dawkins; Marnie, O’Neill. (2011). Teaching literate language in a storytelling intervention.  Australian 

Journal of Language and Literacy, 34(3), 294-307
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samman med annan teori.  För att  undersöka det muntliga berättandets relation till  det skriftliga 

berättandet har jag använt Mats Dahlkwists bok Arbetssätt och lärande,4 Sven-Eric Liedmans bok. 

Ett oändligt äventyr – om människans kunskaper5 samt ett av kunskapsområdets viktigaste verk: 

Walter J. Ongs Muntlig och skriftlig kultur – teknologiseringen av ordet.6 Man har sedan länge, inte 

minst genom Ongs författarskap, vetat att muntliga och skriftliga uttryckssätt är sammankopplade 

men det verkar vara svårt att göra bra forskning som tydligt visar att barn som övas i att berätta 

muntligt blir bättre på att berätta skriftligt. Men det börjar komma krav på utredningar om detta 

även  från  svenskt  håll,  från  Skolverket  där  man  oroar  sig  över  svenska  elevers  försämrade 

läskunnighet  och  dåliga  förmåga  att  förstå  narrativa  mönster.7 Skolverkets  tankar  diskuteras  i 

resultat  och analysdelen av uppsatsen. I  diskussionen om elevernas inflytande på berättarlådans 

innehåll refererar jag till Gerhard Jones bok Killing Monsters – Why Children Need Fantasy, Super  

Heroes, and Make-Believe Viloence.8

För att undersöka om relationen mellan lärare och bibliotekarier påverkats, eller kan påverkas med 

hjälp av berättarlådan har Susan Leigh Stars och James R Griesemers artikel  `Translations´ and 

Boundry Objects: Amateurs and Professionals in Berkley's Museum of Vertebrate Zoology,9 från 

1989 där termen "boundry objects" introducerades, varit till stor hjälp. Boundry object-modellen 

som  analysverktyg  har  också  varit  till  hjälp  när  det  gällde  att  lämna  rekomendationer  till  

vidareutveckling av berättarlådan. I den här uppsatsen kommer jag dock att utgå från en artikel av 

samma  Susan Leigh Star från 2010 som heter: This is not a boundry object: Reflections on the  

origin of a concept10,  där hon diskuterar termen boundry object på ett mer lättförståeligt sätt och 

4Matts Dahlkwist, Arbetssätt och lärande. (Stockholm: Liber AB, 2005)

5Sven-EricLiedman, Ett oändligt äventyr – om människans kunskaper. (Pössneck: Albert Bonniers Förlag, 2001)

6Walter J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur – teknologiseringen av ordet. 2. uppl. (Uddevalla: Mediaprint Uddevalla 

AB, 2007)

7 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/forskning-  
pagar/berattarformer-1.129205 (2014-01-06)

8 Gerhard Jones. Killing Monsters – Why Children Need Fantasy, Super Heroes, and Make-Believe Violence. (New 
York, NY: Basic Books, 2002)

9Susan, Leigh Star ; Griesemer, James R. (1989) Institutional, `Translations´ and Boundry Objects: Amateurs and 

Professionals in Berkley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, 19(3)

10Susan, Leigh Star. (2010). This is not a boundry object: Reflections on the origin of a concept. Science Technology  

and Human Values 35(5)
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med utgångspunkt i orginalartikeln från 1989. Artikeln från 2010 skrevs på grund av att termen 

väckt många frågor och i sin presentation bidragit till feltolkningar. 

4.2.1 Vad är ett boundry object?

Termen boundry object skapades i slutet 1980-talet av den amerikanska sociologen Susan Leigh 

Star när hon undersökte hur samarbete kan existera trots att konsensus saknas.11 Hennes fält var den 

vetenskapliga forskningens och hon hade märkt hur en myt om att vetenskapligt arbete alltid inleds 

med att konsenus skapas mellan deltagarna innan samarbete kan uppstå, inte alls var sann. Snarare 

gällde det motsatta. ”Consensus is not necessary for cooperation nor for the successful conduct of 

work,” och ” This fundamental sociological finding holds in science no less than in any other kind 

of work.”12

Boundry objects  är  objekt,  eller  arrangemang som tillåter  aktörer  från  olika  sociala  världar  att 

samarbeta utan konsensus.13 En egen översättning eller  tolkning av hennes definition från 1989 

lyder: Ett boundry object kan vara abstrakt eller konkret. Det är tillräckligt flexibelt för att anpassas 

till lokala behov och behoven hos de aktörer som använder det, men samtidigt är det tillräckligt 

robust  för  att  bibehålla  sin  identitet.  Objektet  har  olika  betydelser  i  olika  sociala  världar  men 

strukturen är tillräckligt enkel och vanlig för att det ska vara igenkännbart i mer än en värld.14

Som exempel på sådana objekt nämner Star bibliotek och muséer. Innehållen i dem är formbara och 

människor från olika sociala världar kan använda innehållen för sina egna syften utan att konsensus 

behöver råda mellan dem.15

11Susan, Leigh Star. (2010). This is not a boundry object: Reflections on the origin of a concept. Science Technology 

and Human Values 35(5), s, 604

12Susan, Leigh Star ; Griesemer, James R. (1989) Institutional, `Translations´ and Boundry Objects: Amateurs and 

Professionals in Berkley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, 19(3), s, 388

13Susan, Leigh Star. (2010). This is not a boundry object: Reflections on the origin of a concept. Science Technology  

and Human Values 35(5), s, 602

14Susan, Leigh Star ; Griesemer, James R. (1989) Institutional, `Translations´ and Boundry Objects: Amateurs and 

Professionals in Berkley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, 19(3), s, 393

15 Ibid. s, 410
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Termen kan enligt Star användas inom väldigt många områden och den har sedan den första artikeln 

publicerade 1989 används på alla möjliga sätt. Men själv tycker hon att den är som mest användbar 

vid organisationella analyser. Hon har funnit att det sätt som ett bra boundry object är uppbyggt på 

ofta utgör grunden för framgång för arrangemang, institutioner eller vad som helst som är beroende 

av att inkludera aktörer med sinsemellan olika arbetsmetoder och mål. Men boundry objects kan 

också  dö  ut.  En  anledning  till  att  så  sker  är  ofta  att  någon  på  en  administrativ  post  börjar  

standardisera  metoder  och  innehåll,  de  lokala  behov  som  objektet  inledningsvis  uppfyllde 

överflyglas och objektet förlorar sin lokala förankring vilket gör att det tappar attraktionskraft och 

försvinner.16

16Susan, Leigh Star. (2010). This is not a boundry object: Reflections on the origin of a concept. Science Technology  

and Human Values 35(5), s, 613-614
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5. Resultat och analys

Det  här  kapitlet  inleds  med  en  utredning  av  det  muntliga  berättandets  roll  i  läs-  och 

skrivinlärningssammanhang  samt  dess  roll  i  utvecklandet  av  narrativ  förståelse  hos  barn.  Som 

avslutning  utreds  med  hjälp  av  intervju-och  observationsdata  om  berättarlådan  i  Robertsfors 

kommun fyller sitt syfte. För att underlätta läsningen är respondenternas titlar förkortade till [L1] – 

Lärare 1, [L2] – Lärare 2 och [BP] – Bibliotekspedagog. När resultat från observationer kommer på  

tal  förkortas  de  med  [Obv1]  –  Observation  från  workshopen  samt  [Obv2]  –  Observation  av 

berättarövningar i klassrummet. 

5.1 Utredning av berättarlådans syfte 

Som  jag  skrev  inledningsvis  skapades  berättarlådan  som  ett  motmedel  till  den  försämring  av 

grundskoleelevers  förmåga  att  genomföra  muntliga  och  skriftliga  uppgifter  efter  den  klassiska 

dramaturgiska modellen med en tydlig början, mitt och ett slut, även känd som intrigen eller den 

röda  tråden.  Bibliotekspedagogen  Åsa  Lundström  som  utformade  berättarlådan  menar  att  en 

anledning till problemet är att traditionen med muntligt berättande inte längre är så vanlig i hemmen 

och att man på Irland, där muntliga berättartraditioner fortfarande står sig starka, inte har samma 

problem som i Sverige.

Den här uppfattningen att vi under de senaste åren har mist en viktig komponent för våra barns  

utbildning, det muntliga berättandet, delas bestämt av [L2] som under en intervju berättar att  ”För 

tjugo år sedan när jag började som lärare räckte det med att dela ut en rubrik och be eleverna hitta på en saga  

kring den. Omöjligt idag.” [L2] säger också att övningar i muntligt berättande i skolan är en bra idé 

som hjälper eleverna att  öva fantasin och dessutom gör det tydligt för dem hur en berättelse är 

uppbyggd.  Men [L1]  kan enligt  sin  erfarenhet  inte  säga att  det  blivit  mycket  sämre  ställt  med 

elevernas muntliga och skriftliga förmågor. Snarare är det som det alltid har varit att det går sämre 
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för  några  än  för  andra.  Men [L1]  ställer  sig  positiv  till  mer  muntligt  berättande  i  skolan  med 

motiveringen att ”Eget berättande övar fantasin och med mer fantasi har man ju mer att skriva om.”

Skillnaden i uppfattningar mellan dessa tre skulle kunna bero på att [BP] och [L2] har arbetat som 

lärare i  omkring tjugo år,  medan [L1] har fyra års erfarenhet  av yrket.  Med längre tid får man 

förmodligen ett annat perspektiv. Det behöver inte vara ett sannare perspektiv, men annorlunda. 

Under [Obv1] uppstod ett meningsutbyte bland de samlade lärarna om en annan faktor som kan 

tänkas ha orsakat förändringen i elevernas förmåga att se berättarstrukturer och att skapa röda trådar. 

Många lärare menade att barn skriver och läser mindre och desto oftare tar till sig budskap och får  

information genom bilder och video. En annan besläktad teori var ungas benägenhet att chatta, smsa, 

använda  sociala  medier  och  spela  dataspel  för  att  kommunicera  med  varandra.  Den  text  som 

produceras i sådana medier följer inte nödvändigtvis några etablerade narrativa och grammatiska 

skrivregler vilket kan påverka skrivutvecklingen åt fel håll. 

Det som lärarna och [BP] ger uttryck för i intervjuerna och under [Obv1] är förvisso subjektiva 

tolkningar  av  verkligheten,  men  man  kan  inte  påstå  att  det  inte  ligger  en  viss  erfarenhet  av 

problemområdet bakom uttalandena. Och samtidigt som resonemanget om förlusten av berättande i 

hemmen som en orsak till den minskande förståelsen för narrativa mönster kan verka förenklat och 

möjligen  som  ett  idealiserande  av  äldre  tider,  kan  man  inte  bortse  från  det  faktum  att  den 

traditionella berättartradition som följt oss människor genom hela vår forntid och historia; som alltid 

hjälpt  till  med  uppfostran,  traditionsöverföring  mellan  generationer  och  utbildning  inte  längre 

existerar i samma utsträckning som den en gång gjorde. De kunskaper man hade fick man från äldre  

generationer genom talessätt, ordspråk, visdomsord, berättelser och sånger.17 

Så ur ett historiskt perspektiv är det definitivt en ny tid vi lever i med avseende på det muntliga 

berättandets  roll  i  samhället.  Det  är  givetvis  inte  så  att  vi  slutat  berätta  saker  för  varandra.  

Musikgenren rap är ett exempel av många där det muntliga berättandet fortfarande är aktuellt men 

det är inte den sortens berättande som är efterlyst här. Jag förklarar detta mer ingående på sidan 16.   

17Matts Dahlkwist, Arbetssätt och lärande. (Stockholm: Liber AB, 2005) s, 8
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Men är lärarna i Robertsfors kommun de enda som oroar sig över att det gamla muntliga berättandet 

försvunnit  och att  traditionella kommunikationstekniker ersatts  av nya som urholkar språket och 

förminskar för förståelsen för dramaturgiska modeller? 

Nej, faktum är att Skolverket tänker i nästan samma banor. Som en reaktion på de PISA-rapporter 

som under hela tvåtusentalet skildrat hur svenska skolelevers läsförståelse successivt blivit sämre 

arbetar  nu Skolverket  på  att  undersöka hur  berättelser  i  nya  medier  påverkar  elevers  ”narrativa 

kompetens”,  som de kallar  det,  och i  det  ”ingår,  menar vi,  bland annat  förmågan att  förstå hur 

berättelser  kan  användas,  förmågan  att  förstå  skillnaden  mellan  fiktion  och  icke-fiktion  och 

förmågan att kunna röra sig mellan abstrakta och konkreta nivåer i texten.”18  

Intrigen är meningsskapande i en berättelse, i vilket medium den än uppträder, och den didaktiska 

potentialen i intrigen menar vi är avsevärd. I undervisningen om litterära texter har det i skolan 

varit vanligt att koncentrera sig på litterär stil, symboler, karaktärsteckning etc. Dessa är självfallet 

viktiga beståndsdelar i en text, men vi menar att det är viktigare att börja med att urskilja den 

"röd tråden” i en berättelse, dvs. handlingen, intrigen. 19 

Berättandet har alltså en viktig roll även i Skolverkets ögon. Vidare menar man att det inte längre 

bara är i litteraturen man kommer i kontakt med berättande utan även i andra medier och att dessa 

medier innebär en förändring i hur människor tar till sig och skapar berättelser. Men man delar inte 

lärarnas syn på ny teknik som ett problem utan ser i den snarare nya utmaningar för undervisningen.  

Det blir ”[...]än viktigare att se hur olika medier skiljer sig från varandra i sitt sätt att använda sig av 

intriger för att förstå hur meningsskapandet går till.”20

Skolverket ser alltså också problemet med elevers läsförståelse och berättandet som en faktor att 

räkna med. Men de tycks inte se till det traditionella muntliga berättandet överhuvudtaget. Istället 

talar man om nya metoder genom nya medier. Innebär detta att en satsning på muntligt berättande i 

skolan är  bortkastad tid  och man i  Robertsfors  också borde titta  framåt  istället  för  bakåt?  Nej, 

förmodligen inte.  Och Skolverket vill  nog inte heller  ge sken av att  så är fallet.  Det tycks mig 

18 Skolverket - http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/forskning-
pagar/berattarformer-1.129205 (2014-01-06)

19 Ibid.
20 Ibid.
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snarare som att de i sin problemformulering, och i valet av delstudier som bara fokuserar på litterära  

texter och nya medier, glömmer att det finns elever som på grund av låg ålder ännu inte kan läsa, 

vilket är fallet med många av de barn som berättarlådan i Robertsfors kommuns riktar sig mot. Men 

det är väldigt intressant att de skriver att det idag ”inte längre bara är i litteraturen man kommer i  

kontakt  med  berättande”21.  Dels  antyder  det  det  vi  redan  vet,  att  det  traditionella  muntliga 

berättandet verkligen är på väg ut ur våra medvetanden, och det till den grad att man på Skolverket 

skriver om litteraturen som berättandets enda kanal, som om det inte funnits någon annan innan den. 

Och dels speglar det på sätt och vis forskningsläget över vad vi vet om det muntliga berättandets  

effekter på förståelsen för intriger och läs- och skrivutveckling hos barn, det vill säga väldigt lite. 

5.2 En teoretisk reflektion över berättarlådans syfte

Jag skulle ändå, för utvärderingens skull och på grund av att det saknas konkreta studier och bevis, 

vilja undersöka saken rent teoretiskt.

Walter J. Ong menar att ”Det muntliga uttrycket kan existera, och har nästan alltid existerat, utan 

någon skrift alls, men skriften kan aldrig existera utan det talade ordet.”22 Detta eftersom skriften är 

en  uppfinning,  även  om  vi  i  vår  skriftspråkliga  kultur  tar  den  för  något  självklart.  Sven-Eric 

Liedman skriver att vi vet var talcentrum sitter men däremot har skriften som utvecklats under de 

senaste  årtusendena  inte  lämnat  några  spår  i  hjärnan.23 Man  uppskattar  att  av  alla  språk  som 

någonsin existerat har bara omkring 100 av 10.000 haft ett skriftspråk, och av dagens alla språk 

beräknar man att 78 av 3000 har skrift.24 Det finns alltså ingen biologisk betingning som kräver att 

vi varken utvecklar ett skriftspråk eller att vi som barn lär oss läsa och skriva. Det är något som 

måste läras om på nytt, generation efter generation. 

21 Ibid.
22Walter J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur – teknologiseringen av ordet. 2. uppl. (Uddevalla: Mediaprint Uddevalla 

AB, 2007) s, 20

23Sven-EricLiedman, Ett oändligt äventyr – om människans kunskaper. (Pössneck: Albert Bonniers Förlag, 2001) s, 

165

24Ibid. s, 157
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Vidare  visar  Ong  att  det  narrativa  mönster,  med  en  början,  mitt  och  ett  slut,  och  som man  i 

skriftspråkliga kulturer lärt känna väl, är ett flytande begrepp. Därför att människans naturliga sätt 

att betrakta verkligheten och sitt liv är inte som en röd tråd, som en händelsekurva där det ena följer 

logiskt på det andra. Verkligheten betraktas snarare i episoder utan nödvändig inbördes ordning och 

berättelser  börjar  mitt  i  händelsernas  centrum utan  någon  inledning,  sådant  kommer  berättaren 

tillbaka till först efter att händelsen skildrats. För att minnas berättelser, sånger och ordspråk gällde 

det att återberätta dem hela tiden och utveckla minnestekniker. Detsamma gällde för faktakunskaper. 

Det linjära sättet att tänka kommer först i och med skrivkunnigheten och det narrativa mönstret med 

en  logisk  händelsekurva  som  förespråkas  i  vårt  samhälle,  utvecklades  sakta  från  det  antika 

Greklands dagar,  men slog igenom på allvar först  vid mitten av 1800-talet då resterna från vårt  

muntliga arv, innan allmän skola och skrivkunnighet, så sakteliga började försvinna.25 

Idag lever vi i en fullfjädrad skriftkultur där det inte finns någon mening med att memorera vare sig 

längre berättelser eller textstycken eftersom vi kan slå upp det vi behöver veta. 26 Kan man då tänka 

sig att  det  inte  heller  finns  någon anledning att  i  tidiga  år  nöta  in  berättarstrukturer  och  förstå 

mönster? Det är ju inte så att vi kommer att vilja glänsa på släktträffen genom att återberätta den 

saga vi läst eller den film vi sett. Den kunskapen behöver vi inte använda och det man inte använder 

har en förmåga att förtvina. 

Vi lever i en skriftlig kultur som en gång var muntlig. När skriften kom formades den av hur vi 

talade och med tiden formade skriften i sin tur vårt sätt att tala och därmed vårt sätt att tänka och 

resonera. Där är vi nu och kommer så att förbli. Men barn föds inte skriftliga. Innan de lärt sig förstå 

ord och läsa är de uteslutande muntliga och mer eller mindre orediga i kommunikation och tanke, 

men ändå verkar vi utgå från att de utan övning i muntligt berättande ska kunna lära sig att använda 

skrift på ett strukturerat sätt som blivit till och formats under mer än tvåtusen år, i tider då muntligt 

och skriftligt berättande samexisterade och påverkades av varandra.  ”Det muntliga uttrycket kan 

existera, och har nästan alltid existerat, utan någon skrift alls, men skriften kan aldrig existera utan 

det talade ordet.”27

25Walter J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur – teknologiseringen av ordet. 2. uppl. (Uddevalla: Mediaprint Uddevalla 

AB, 2007) s, 162-169

26Matts Dahlkwist, Arbetssätt och lärande. (Stockholm: Liber AB, 2005) s, 10

27Walter J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur – teknologiseringen av ordet. 2. uppl. (Uddevalla: Mediaprint Uddevalla 
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5.3 Om lärarnas motivation att använda berättarlådan

Som visades i början av kapitlet Resultat och analys är de två lärare jag talat med väldigt positiva till 

mer muntligt berättande i skolan, om än av olika anledningar. [L1] kunde från sin erfarenhet inte 

hålla med om den problembild som det muntliga berättandet är tänkt att åtgärda, men anser ändå att 

det breddar fantasin och med mer fantasi har man mer att skriva om. Medan [L2] starkt höll med om 

problembilden och berättandet som en möjlig lösning. Men hur kommer det sig då att berättarlådan 

som skapats för att användas i klassrummen inte används? Så var åtminstone läget före jullovet den 

sjuttonde december och då hade lådan funnits tillgänglig för utlån i en och en halv månad. 

Intervjun med [L1] genomfördes visserligen långt innan jag visste att ingen lärare använt lådan, men 

redan då lät det som att hon nog inte skulle använda den. Jag frågade varför och fick förklaringen att  

en anledning var tiden. ”I ettan [årskurs 1] är det ganska fullt upp. Eleverna går 8-12 och det ska 

hinnas med raster och fruktstund mellan lektionerna.” [L1] säger också berättande redan används på 

lektionerna. ”Jag använder det, har alltid gjort det och tycker inte det är svårt att hitta material.” [L1] 

tycker ändå att det är bra att lådan finns eftersom den gör det väldigt smidigt för de som inte är vana 

men som vill börja använda mer muntligt berättande.

Tidsbrist och, så att säga, en ovilja att laga något som redan fungerar, anges alltså som anledningar 

till att respondenten inte använt sig av lådan. Som jag tolkar det är det inte tidsbristen i sig som är 

anledningen  utan  att  eftersom  berättande  redan  används  vill  [L1]  inte  lägga  dyrbar  tid  på  att 

inkorporera något som redan finns och fungerar. 

[L2] använder inte heller berättarlådan men säger att ”två gånger i  veckan används berättande i 

anknytning till svenskalektionen. Klassen är då delad i två där en grupp utgörs av de elever som 

kämpar mer med läs- och skrivinlärningen än den andra gruppen som det går bättre för.” Jag frågar 

om [L2] använt berättande i skolan tidigare, innan workshopen. ”Tidigare har jag använt berättande, 

visst, men väldigt sporadiskt och strukturlöst. Nu har jag en plan och tänker se till att en rejäl grund 

läggs tidigt i barnens skolår så att de verkligen kan skriva en berättelse med en början, mitt och ett  

AB, 2007) s, 20
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slut.”  Vi  pratar  lite  om  den  här  planen  som  väldigt  förkortat  går  ut  på  att  strukturerat  och 

pedagogiskt, över flera veckors tid, leda in barnen i berättandet och dess beståndsdelar. Jag frågar 

om det bara var workshopen som orsakade den här ändrade attityden till muntligt berättande och 

[L2] berättar vidare att tankarna började få fart även innan workshopen. ”Den berättarlåda som Åsa 

gjorde när hon kom tillbaka från Irland, att den lådan och att man pratade om det ibland satte idéer i  

rullning.”

I anslutning till intervjun med [L2] fick jag chansen att delta vid en berättarövningen i klassrummet 

tillsammans med eleverna. Alltsammans inleddes med en sagostund. Vi satte oss i en ring på golvet 

varpå läraren tog fram en liten kista med ett föremål i. Föremålet skickades runt med instruktionerna 

att var och en skulle beskriva det genom att känna, titta och lukta och sedan försöka gissa vad det  

var för något. Föremålet som var en läderrem var en ledtråd till den berättelse som läraren till sist 

berättade.  

Sedan blev det elevernas tur att skapa en berättelse. På golvet placerades tre stora papper, på dessa 

står det början, mitt och slut. Eleverna delades upp i två grupper och grupperna drog sedan tre kort 

på vilka det fanns några klassiska sagokaraktärer i olika situationer. Uppgiften gick sedan ut på att 

utifrån korten gemensamt hitta på en berättelse med en början, mitt och ett slut. Varje gruppmedlem 

tog ansvar för att berätta en del av sagan och ställde sig inför framförandet av berättelsen på det 

papper på golvet som representerade den delen. Under hela övningen var [L2] väldigt engagerad och 

välvillig i sitt arbete. Att införa mer berättande i sina lektioner verkade inte vara en börda och det 

hela utfördes väldigt bra.

Av de här intervjuutdragen tillsammans med [Obv2] framgår att svaret till varför de här två lärarna 

inte använder berättarlådan, är att de inte behöver den. Den ena, [L1] säger sig vara trygg i sitt sätt 

att använda berättande och har inga problem med att hitta material. Medan [L2] successivt fått upp 

ögonen för muntligt berättande genom att det diskuterats under en längre tid på arbetsplatsen. Från 

samma källa kommer med all sannolikhet idéerna till övningar och material. 

Vad  gäller  de  andra  lärarna  och  varför  de  inte  lånat  berättarlådan  kan  jag  bara  spekulera  i 
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anledningen  eftersom jag  inte  talat  med  dem.  Men  jag  tror  att  en  ledtråd  finns  i  [Obv1]  från 

introduktionsdagen i Robertsfors bibliotek. Efter att deltagarna gett en kort presentation av sig själva 

började workshopen med att lärarna, skolpedagogen Åsa Lundström och skolbibliotekarien Josefin 

Rönngren individuellt fick berätta vad de ville ha ut av dagen. De önskemål som uttrycktes av de 

nitton lärarna var att "få nya infallsvinlar på berättande," få med barn som "inte vågar prata", eller 

som  "har  svårt  att  sitta  still  –  fånga  deras  uppmärksamhet  med  berättande."  Någon  ville  få 

inspiration till sitt arbete med nyanlända: "Mina elever behöver berättande eftersom många av dem 

inte kan skriva ens på sitt modersmål." Man ville också få tips och idéer för att bli bättre på att  

bygga historier i grupp med  barn och uppmuntra den egna fantasin och det egna skrivandet hos 

barnen.

Jag tolkar dessa önskemål som att lärarna redan var medvetna om att muntligt berättande har eller 

kan  ha  en  viktig  funktion  i  undervisningen.  Det  de  ville  var  att  vidareutveckla  sina  befintliga 

kunskaper och var inte i något akut behov av en berättarlåda. När jag frågar [BP] om det gjorts 

någon undersökning av lärarnas intresse att använda en berättarlåda svarar hon nej, att det snarare är 

en idé som vuxit fram över tid genom samtal med lärare och bibliotekarier. 

Kan man i skenet av allt detta på rimliga grunder säga att berättarlådan uppfyller sitt syfte? Med 

tanke på att den inte används, att lärarna inte direkt efterfrågat den och faktiskt verkar klara sig bra  

utan. Ja, det kan man faktiskt, för som [BP] säger är inte lådan till för dem som redan vet hur de ska 

hitta  material  och  som redan har  tagit  till  sig  idén  om muntligt  berättande  som en pedagogisk 

möjlighet, vilket intervjuutdragen ovan visar, gäller för minst två av lärarna i kommunens lågstadier. 

Och slår man samman det faktum att berättarlådan inte använts, med de övriga lärarnas önskemål 

vid [Obv1] kan man åtminstone anta att detsamma gäller många av dem. 

Vad det här visar är att det bland lågstadielärarna i Robertsfors kommun finns en utbredd förståelse 

för  det  muntliga  berättandets  pedagogiska  potential.  Och  det  är  i  det  här  ljuset  man  måste  se 

berättarlådan,  som ett  hjälpmedel  för  den händelse att  en lärare utan förkunskaper  om muntligt 

berättande,  men  med  intresse  för  det,  nyanställs  i  kommunen  på  en  annan  skola  än  den  som 

bibliotekspedagogen råkar arbeta på.
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Men jag tror inte att den kan uppfylla sitt syfte på egen hand. Vid sidan av krävs en kontinuerlig och 

bra dialog mellan bibliotekarier och lärare, till exempel av det slag som bidrog till att [L2] i samtal  

med [BP] fick upp ögonen för att använda muntligt berättande. Intresse för berättande är kanske inte  

något som väcks av en enda workshop, eller av några enstaka officiella möten då och då under året 

där  man  diskuterar  nya  arbetssätt.  Snarare  är  det  det  vardagliga  mötet  mellan  människor  och 

yrkesgrupper med sinsemellan olika arbetsuppgifte, men med samma målsättning som i det här fallet 

är att utbilda barn, som är avgörande för att kunskap och intresse skapas och/eller upprätthålls. Inte 

minst av den anledningen att  det bara finns en berättarlåda i  Robertsfors skolpool och man vill 

undvika köbildning. 

Men vore det inte intressant att undersöka om berättarlådan skulle kunna få ett större egenvärde? 

Och istället för att bara fungera som ett hjälpmedel, bli en ofta använd och oumbärlig tillgång i 

arbetet med muntligt berättande.  
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6. Berättarlådan som boundry object

I den här sista delen diskuterar jag om berättarlådan har haft någon inverkan på relationen mellan 

lärarna och skolbiblioteket och om lådan kan fungera som en länk mellan de två yrkesgrupperna.

Jag  undersöker  också  om berättarlådan  kvalificerar  sig  som ett  boundry object  så  som termen 

beskrevs i teoriavsnittet. Och om inte, är det då intressant att försöka utveckla arbetet med den efter 

boundry object-modellen?

6.1 Vad gör berättarlådans till ett boundry object?

Jag vill hävda att berättarlådan, åtminstone i teorin, är ett boundry object. Det är ett konkret föremål 

innehållande böcker och material som kan anpassas efter lokala och individuella behov utan att det 

slutar vara en berättarlåda. Den innefattar aktörer från olika sociala världar, det vill säga lärare och 

bibliotekarier, som har olika arbetsmetoder och mål i sina yrken. Det behöver inte råda konsensus 

mellan  dem angående  berättarlådans  innehåll  för  att  samarbete  ska  uppstå  och för  att  den  ska 

användas  eftersom den  har  potential  att  rymma  något  för  alla  inom ramen  för  dess  syfte,  att  

uppmuntra till och informera om muntligt berättande som ett pedagogiskt verktyg. Men som vi sett 

tidigare  i  uppsatsen  saknas  det  vissa  saker  för  att  lådan  ska  kunna  vara  ett  boundry  object  i 

praktiken. 

Dess fördelar i det här avseendet är följande: 

• Den  skapades  för  att  fylla  ett  lokalt  förankrat  behov  som upplevs  av  både  lärare  och 

bibliotekarier. 

• Den för genom det samman aktörer från olika sociala världar mot ett gemensamt mål. 

Nackdelarna är: 

• Sättet  den  introducerades  på  workshopen.  Berättarövningarna  med  dramapedagogen  tog 

drygt tre timmar i anspråk medan [BP] fick fem minuter innan lunch att uppmärksamma 

lärarna på att det nu finns en berättarlåda för den som behöver.

• Att  den till  innehållet  inte  anpassats  efter  lokala  och individuella  behov.  Detta  eftersom 
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lärarna inte haft någonting att göra med litteratur- och materialurvalet. Men ännu viktigare:

• Eleverna har inte haft någonting att säga till om alls. När de faktiskt är en lika självklar 

grupp aktörer med en egen social värld som innefattas av berättarlådan. Det är ju de som ska 

använda och lära sig det muntliga berättandet.

6.2 En närmare granskning av nackdelarna

Att  berättarlådans  introduktion  bara  fick  fem  minuter  på  slutet  innan  lunch  berodde  på  att 

diskussionen efter dramapedagog Rose-Marie Lindfors genomgång drog ut på tiden så det var inte 

planerat. [BP] beklagade det ändå eftersom ”vid den tiden, strax innan lunch och när man suttit 

stilla i flera timmar och lyssnat, då är man inte riktigt med utan då tänker man mer på var närmsta 

restaurang  är  eller  om  man  hinner  handla  innan  dagishämtning.”  Berättarlådan  hamnade  i 

skymundan, vilket kanske är en spegling av den relation vi sett tidigare i uppsatsen, den mellan 

berättarlådan och berättande som metod där den senare tar avsevärt mer plats.

Vad gäller lådans innehåll har det valts ut av [BP]. På goda grunder och av praktiska skäl, ska  

tilläggas, eftersom hon besitter så mycket kunskap om muntligt berättande och litteratur. Och både 

[L1] och [L2]  var  under  intervjuerna fullkomligt  nöjda med att  inte  ha  deltagit  i  urvalet,  med 

hänvisning till [BP:s] expertis. [BP] berättar i en intervju att även om hon satt ihop lådan är hon 

såklart lyhörd för lärarnas åsikter om den. Och jag tror, med tanke på boundry object-modellen, att 

det vore bra om de involverade sig i innehållet av den anledningen att ett sådant engagemang skulle 

förankra  lådan  mer  i  lärarnas  egna  klasser.  Kanske  har  de  barn  med  särskilda  behov  eller 

talsvårigheter som gör att de inte kan delta i övningarna på samma sätt som de andra barnen. Ett 

mer lokalt engagemang skulle förmodligen öka lärarnas benägenhet att använda lådan eftersom de 

då gjort den till sin egen. 

Men eftersom det bara finns en låda skulle den ändå aldrig kunna bli fullständigt lokalt förankrad 

eftersom man lånar den för en tid varpå den återlämnas till skolbiblioteket och någon annan lånar 

den. De anpassningar som görs på en skola behöver inte stämma överens med en annan skolas 

behov. Och det finns inget som säger att berättarlådan inte är ett bra boundry object bara för att  
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lärarna inte engagerar sig i innehållet eftersom de ändå kan känna att deras behov uppfylls.

Men likväl, som det nu är består lådan av litteratur och material som valts ut av en person och som 

ska fungera för alla. Risken finns att de lokala behov som lådan satts att uppfylla inte finns där från 

början och som jag skrev ovan är en anledning till att boundry objects förlorar sin attraktionskraft 

och försvinner ofta att någon på en administrativ post styr för mycket.

6.3 Elevinflytande

När det gäller barnens inflytande på berättarlådans innehåll är det som sagt obefintligt. Det behöver 

liksom i lärarnas fall inte betyda att deras behov av övning i muntligt berättande inte uppfylls, men 

jag kan inte låta bli att överväga hur det skulle se ut om de involverades mer utifrån deras egna 

personliga intressen. Låt mig illustrera vad jag menar med att berätta mer om [Obv2]. 

Mitt besök i klassrummet sträckte sig över två lektioner och den första var en vanlig mattelektion 

under vilken läraren tog med sig en elev i taget ut i korridoren för ett läsläxförhör.  Som barn gör 

började de busa så snart de räknat ut att jag må vara vuxen, men någon makt i klassrummet hade jag 

inte. Lekarna och samtalen kretsade väldigt mycket kring våld, som det ibland gör, vilket alla som 

gått  förbi en dagislekplats  kan intyga.  Ett  barn sa till  exempel"Jag ska skjuta dig flera gånger! 

Hundra  gånger  i  nacken!"  Senare  under  en  skrivövning  med  läraren  vid  svarta  tavlan  skulle 

eleverna skulle komma på ord som de alla kunde hjälpas åt att stava till: Skriv kniv med blod på" 

säger en av dem. Och under själva berättarövningen i klassrummet när eleverna skulle skapa sin 

egen saga, tog läraren med sig den ena gruppen ut ur klassrumet för att hitta en plats där de kunde 

fundera över sin berättelse medan jag lämnades kvar med den andra gruppen. På ett av deras kort 

fanns en prinsessa som gick i skogen, på ett annat två troll och på ett tredje en prinsessa som gömde 

sig bakom en sten. Den berättelse som tog form gick ut på att  en prinsessa på skogspromenad 

överraskades av två troll med ont uppsåt. Hur ska det gå? "Som tur är," sa ett av barnen, "så har hon  

en bazooka i fickan!" Hon använder den och så var sagan slut. Läraren föreslår senare en ändring 

till att det istället är en visselpipa hon har i fickan som hon blåser jättehögt i så de får ont öronen 

och flyr.

De här observationen får mig att fråga [BP] hur det kommer sig att litteraturen i lådan kretsar så 
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mycket kring gamla sagor av Bröderna Grimm, svenska folksagor och liknande, när det verkar som 

att barnens egna fantasivärld mer kretsar kring moderna historier innehållande våld och blod? Har 

det möjligen att göra med personlig nostaligi från [BP:s] sida, hennes egna intresse eller har det ett 

pedagogiskt syfte? Så här svarar hon.

"Till en del har det att göra med min egen relation till de här sagorna. Jag växte ju upp med dem precis som 

de flesta andra och där finns ett kulturarv som delas av många och som sammanlänkar generationer. Men den 

främsta anledningen är ju att jag vill skapa läslust och förståelse för vad som faktiskt finns att läsa utöver det  

de redan läser eller tittar på. Det barnen ser på tv, om det är Pokémon, Power Rangers eller Harry Potter, är  

relativt låst för tolkning och vidareutveckling och ofta saknas en tydlig narrativ sturktur med en början, mitt  

och ett  slut.  Medan det  ligger i  sagans natur att  berättarstrukturen ska vara tydlig så att  den enkelt  kan  

återberättas och varieras efter behov. Den anpassas efter den tid den berättas i och den anpassas efter den  

individ som berättar den. Känner man till att en saga bärs upp av en början, mitt och ett slut, samt dess 

huvuddrag, så kan man återberätta den med sina egna ord, lära sig nya ord och synonymer. Därför bär den på  

en pedagogisk potential." 

Hon berättar vidare att det inte handlar om att något är bättre eller sämre än det andra. Det är heller 

inte hennes avsikt att förneka deras egen fantasivärld. Men just för skolans ändamål är det inte 

aktuellt  att  tillgodose  barnen med sådan media  som de  ändå hittar  och nyttjar  hemma.  Det  är 

lärarnas uppgift att undervisa, att skapa läslust och bredda barnens horisonter. För de ändamålen 

fungerar sagan bra på barn. Idag finns ett så stort mediautbud och barnen väljer själva vad de ska 

titta på eller läsa. Det är bra men det finns också en risk för att de inte utsätts för sådant de inte är 

intresserade av och då kanske inte heller upptäcker nya intressen – något som är både bibliotekets 

och skolans mål att motverka. Och mycket av detta tar också [L2] upp när jag frågar om barnens 

fantasiyttringar under berättarövningen.

Jag tycker att förklaringen till valet av sagor och motiveringen till valet av genre låter väldigt rimlig 

ur ett undervisningsperspektiv. Det går helt i  linje med bibliotekets och skolans uppdrag och är 

något man bör fortsätta med. Men jag vill ändå diskutera vilka effekterna skulle kunna bli om man 

lät  mer av barnens egna intressen och fantasier komma med i övningarna.  Gerhard Jones är en 

amerikansk  serietecknare  och  författare  som  utvecklat  och  driver  så  kallade  "Art  and  Story 

Workshops for children and adolescents" i USA. I hans bok Killing Monsters – Why Children Need  
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Fantasy, Super-Heroes and Make-Believe Violence  berättar han om dessa workshops som på ett 

fundamentalt sätt förändrat hans sätt att se på barn och den kraft som finns i deras egen fantasi när  

de får uttrycka den utan att bli störda av vuxenvärlden. Han har märkt hur våldsamma serier och tv-

spel för många barn fungerar som terapeutiska redskap genom vilka de lär sig hantera rädslor, får 

känslor av egenmakt genom indentifikation med superhjältar och mycket mer. Han skriver att barn 

som identifierar sig med hjältar som kämpar emot och övervinner hot kan lära sig en livslektioner 

som  t.ex.  vikten  av  att  göra  val,  att  man  kan  överleva  nederlag  och  att  monster  inte  är 

oövervinnerliga.28 Jones refererar till en psykiatriker, Lynn Ponton, som menar att barn och unga 

hanterar  oro  med hjälp  av  underhållning  och när  de  väljer  att  titta  på  tecknade,  intensiva  och 

orealistiska skildringar är det därför att det är vad de vill ha och behöver just då för att bearbeta 

något de varit med om eller någon tanke de inte kan förmedla och diskutera med andra.29 Men när 

en vuxen markerar att den ogillar barnets val av genre på tv eller i en bok, eller ett mindre rumsrent  

sätt att få utlopp för något så kan det övergå från lek och resultera i ett genuint aggressivt beteende  

utåt eller att barn blir rädda för sitt eget beteende och vänder det inåt istället och gömmer det. På 

något sätt måste känslorna ut och för många kan konst och historieberättande vara en sådan ventil.30 

Vilket Jones ofta upplevt i sina workshops med barn och unga.

Så även om motiveringen till valet av sagogenren till berättarlådan är rimligt, finns det utrymme för 

vidare utveckling av lådan. Om Jones verkar kontroversiell behöver man inte ta honom på allvar, 

men det skulle kanske inte skada att på egen hand utforska möjligheterna att låta barnen påverka 

berättarlådans innehåll till en del, kanske låta dem komponera och framföra en berättelse om häftig,  

ond  bråd  död  och  få  uppskattning  för  det  av  vuxenvärlden.  Kanske  avdramatiseras  då  det 

våldsamma och blir mindre intressant. En annan, mer relevant effekt är möjligheten för att de i 

tidiga år lär sig att även det som kommer inifrån dem själva har ett värde, att deras fantasi är värd 

lika mycket som någon annans, till och med en vuxens.   

28 Gerhard Jones. Killing Monsters – Why Children Need Fantasy, Super Heroes, and Make-Believe Violence. (New 
York, NY: Basic Books, 2002) s, 221f

29 Ibid s, 100
30 Ibid s, 68
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7. Slutsatser och rekomendationer

Berättarlådan  är  en  bra  tillgång  för  de  lärare  som  inte  känner  sig  bekväma  med  att  använda 

berättande i  undervisningen.  Men den innehåller,  åtminstonde i  teorin,  så mycket  mer potential. 

Genom att  involvera  lärarna  och eleverna  i  urvalet  skulle  den,  ur  ett  boundry-objectperspektiv, 

kunna få en bredare lokal förankring med ökad chans för användning, även av de lärare som inte 

behöver den i dagsläget. Om barnen skulle få mer att säga till om finns det dessutom indikationer på 

att den skulle kunna ha ett terapeutiskt syfte. Men visst är det så att eftersom det bara finns en låda 

som  man  måste  låna  och  lämna  tillbaka,  skulle  den  ändå  aldrig  kunna  bli  fullständigt  lokalt 

förankrad och anpassad till de individer som arbetar med den. 

Min rekomendation är därför, att istället för att bara ha en berättarlåda på centralortens bibliotek, 

skapa  fem  nya  lådor,  en  för  varje  lågstadieskola  i  kommunen.  Samla  lärarna  och  eleverna 

tillsammans  med  bibliotekspedagogen  och  kom  tillsammans  fram  till  en  bra  kombination  av 

material och litteratur. På så sätt blir lådan lokalt förankrad, den uppfyller de inblandades behov, är 

enkelt formbar, och börjar påminna om ett riktigt boundry object.  

Vidare  skulle  jag,  med  utgångspunkt  i  Gerhard  Jones  bok  Killing  Monsters,  rekomendera  att 

berättarverksamheten  inte  endast  bedrivs  inom ramen  för  språklektionerna.  Använd  berättande 

under bildlektionerna också. Låt barnen tillsammans med en lärare hitta på och skriva ner manus 

under svenskalektion och skapa serier eller bilder till texterna under bildlektion. 
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Bilaga 1

Intervjuguide till lärarintervjuer om arbetet med berättarlådan

Frågeställningarna kretsar kring berättarlådans bakgrund och syfte, lärarnas  förutsättningar och 

motivation att arbeta med den samt om berättarlådan haft någon inverkan på relationen mellan 

skolbiblioteket och lärarna.

Om lärarnas arbete med berättarlådan

1, Under den månad som gått sedan introduktionen till berättande i språkundervisning, hur ofta har 

du använt berättarlådan? 

2, I vilka sammanhang används den?

3, Hur används den?

4, Har elevernas inlärningsförmåga förändrats genom åren, enligt dig? 

5, Vad tror du själv om berättandets möjligheter att förbättra undervisningen? 

6, Är det här med berättande något du jobbat med tidigare i skolan?

7, Fanns berättande som en del i språkundervisningen med på lärarutbildningen när du gick den? 

Om relationen mellan bibliotek och lärare

8, Kan du berätta hur det gick till när idén om berättande i skolan fördes fram?
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9, Hur väljs litteraturen och innehållet ut?

10, Vad bidrar biblioteket med för att du ska kunna använda berättarlådan i undervisningen med 

avseende på material och kunskap?

11, Tycker du att det är tillräckligt?

12, Har din upplevelse av skolbibliotekets roll i skolundervisningen påverkats genom införandet av 

berättarlådan?  
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Bilaga 2 

Uppföljningsintervjuguide till bibliotekspedagog Åsa Lundström

Om berättarlådans bakgrund och syfte

1, Kan du berätta om hur det gick till när berättarlådan skapades?

– Vems idé var det?

– Vad var syftet med berättarlådan?

2, Hur valdes litteraturen och materialet ut?

3, Hur många lådor finns tillgängliga för utlån?

Om relationen mellan bibliotek och lärare

4, Kan du berätta hur det gick till när idén om berättande i skolan fördes fram?

5, Har man gjort någon undersökning av lärarnas intresse att använda en berättarlåda?

6, Vad bidrar ni på biblioteket med för att lärarna ska kunna använda berättarlådan i undervisningen 

med avseende på material och kunskap?

7, Hur ser lärarnas möjligheter att påverka berättarlådans innehåll ut?

8, Måste lärarna som arbetar i omkringliggande orter själva hämta lådan på skolbiblioteket i 

Robertsfors eller går de att beställa?

9, De två lärare jag talat med säger att de i dagsläget inte använder lådan. Anledningarna är tidsbrist, 
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att den är svårtillgänglig eller att de redan använder berättande och själva vet hur de hittar material 

och litteratur. Är det här något du känner igen?
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