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350 · Övriga recensioner

Berättelsens möjligheter. Lärares reflektioner över 
fiktion. Red. Linn Areskoug & Helen Asklund. 
Studentlitteratur. Lund 2014.

Berättelsens möjligheter vänder sig till verksamma 
lärare samt till lärarstuderande på främst ämneslä-
rarprogrammet. I boken medverkar sex ämneslä-
rare som till övervägande delen undervisar i skol-
ämnena svenska och historia. Boken inleds med ett 
förord av Sven-Eric Liedman. I bokens första ka-
pitel presenterar redaktörerna Areskoug och Ask-
lund bokens syfte och diskuterar begreppet berät-
telse. Syftet är att ge redskap för didaktisk reflek-
tion och visa på lärares egna reflektioner över di-
daktiska val (14). Med berättelse avses fiktionsbe-
rättelser samt ”vissa andra former av berättelser i 
skolans undervisning” (13). Berättelserna kan före-
komma i skilda modaliteter och det vidgade text-
begreppet aktualiseras av författarna. I kapitlet ges 
också en kortfattad teoretisk bakgrund och en ut-
blick över forskningsfältet. Skolans styrdokument 
kommenteras och två samtal med olika lärare och 
en intervju med en lärarstuderande redovisas. Bo-
kens övriga sex kapitel består av verksamma lärares 
berättelser om sin undervisning. Lärarna har tjänst-
gjort i så vitt skilda skolformer som grundskolans 
högstadium, gymnasiet, ungdomshem och krimi-
nalvårdsanstalt. Några av lärarnas kapitel har teo-
rianknytning, medan andra kapitel utgörs av skild-
ringar direkt från undervisningsrum.

Det ska inledningsvis understrykas att det är po-
sitivt att berättelsens kraft och funktion i skolans 
undervisning lyfts fram mot bakgrund av den skol-
kultur som under flera decennier har dominerats av 
den informationssökande pedagogiken där elever 
på egen hand har uppmanats att ”forska”. I den un-
dervisningshegemoni som har härskat, har elevers 
individuella arbete satts i centrum och vi har sett 
många klassrum där det har saknats interaktion 
runt kunskapsutveckling och där berättelser av 
olika slag har trängts undan, klassrum där skönlit-
teratur och litteraturundervisning har marginalise-
rats till rollen som komplement till något som an-
setts vara mer angeläget. Mot denna bakgrund har 
denna bok sin betydelse för inspiration och nytän-
kande. Det är dock viktigt att påpeka att berättel-
ser inte har varit helt frånvarande i klassrummen 
och att det också har lästs och berättats och visats 
rörliga bildberättelser. Detta ger inte minst de sex 
kapitlen med lärarnas egna berättelser exempel på. 
Det individuella arbetet och elevens eget ansvars-

tagande för sin kunskapsutveckling har inte heller 
varit av ondo. Vad som har saknats, har varit en ba-
lans mellan olika typer av undervisningsinnehåll 
och varierande arbetssätt i undervisningen. Det har 
också varit ett problem att fiktionen har varit satt 
på undantag. Bokens redaktörer hänvisar i sin dis-
kussion till ett uttalande av Sven-Eric Liedman om 
att ”[d]et anses farligt att berätta” i dagens svenska 
skola (17). I bokens följande kapitel framgår dock 
det motsatta: att den fara som Liedman utmålar, är 
en fara som bokens medförfattande lärare vågar bli 
utsatta för och som de klarar av att bemästra. I bo-
kens förord anslår Liedman en ton med polemiska 
formuleringar om att prov och kunskapskontroll 
skulle leda till ett begränsat utrymme för berättel-
ser i undervisningen, men i vissa stycken stämmer 
Liedmans beskrivning dåligt överens med dagens 
skolverklighet. Detta visar också flera av bokens 
medförfattare i sina berättelser om sin undervis-
ning där utvärdering av elevers kunskapsutveck-
ling inte är oförenlig med progressiv pedagogik och 
kreativa undervisningsmetoder med betoning på 
fiktion och andra typer av berättelser.

I boken tar läsaren del av olika mänskliga möten 
runt berättelser. Dessa möten sker vid interaktion 
elever emellan, vid interaktion mellan lärare och 
elever och vid elevers möte med olika former av 
berättelser. Läsaren får också följa elever som skri-
ver egna berättelser, eller förmedlar dem muntligt. 
Här framträder också lärare som berättar för sina 
elever, och läsaren får också möta berättande elever.

Fiktionsberättelsen är en av flera berättelseformer 
som avhandlas i boken. Att fiktionen endast utgör 
en del av det berättelsekomplex som avhandlas är 
samtidigt ett problem. Redaktörerna ger vid sin 
genomgång prov på olika berättelseformer – fik-
tion, skildringar av dokumentärt skeende och his-
toriska ögonvittnesskildringar – och avgränsar sig 
mot ”skildringar av mer informativ karaktär, där 
syftet enbart är att informera och ge kunskap” (18). 
Gränserna mellan berättelseformerna blir dock 
oklara. Vad skiljer exempelvis en historisk ögon-
vittnesskildring från en skildring av mer informa-
tiv karaktär mer än att somliga ögonvittnesskild-
ringar kan, men inte nödvändigtvis behöver, ha en 
tydlig personlig prägel? Bokens fokus blir också 
glidande och bokens titel kan upplevas som miss-
visande (”Lärares reflektioner över fiktion” [min 
kursiv]). Den utredande texten i bokens inledning 
förmår inte riktigt tydliggöra begreppet berättelse 
och avgränsa hur fiktion, faktion och faktaberät-
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telser används i boken. Den teoretiska bakgrunden 
och forskningsöversikten är i det inledande kapit-
let knapphändiga och bygger på ett begränsat urval 
och de sex lärarnas undervisningsexempel ger prov 
på en mängd skilda berättelseformer. Fiktionsbe-
rättelsen är i somliga kapitel tämligen underord-
nade och författarna åtskiljer inte alltid berättelse-
formerna från varandra. Men kanske är detta en av 
bokens poänger, att lyfta fram berättandet som pe-
dagogiskt verktyg utan vetenskapliga anspråk och 
utan att värdera skilda typer av berättelser. I detta 
ligger det dock en begräsning som består i att man 
inte åtskiljer fakta och fiktion. Endast en av de sex 
lärarna för en djupare diskussion runt detta pro-
blemkomplex, och det är Fredrik Johansson som 
i kapitlet ”Att levandegöra undervisning” visar på 
berättelsernas möjligheter vid elevers kunskapsut-
veckling (81–96). Johansson undervisar i historie-
ämnet. Han menar att det, trots styrkan och inte 
minst de emotionella vinsterna vid fiktionsanvänd-
ning i historieundervisningen, också finns ett stort 
risktagande: ”I och med att eleverna fångas av fik-
tion är det lätt att glömma bort att fiktionsberät-
telsen är en tolkning av historien, och dessutom en 
historia bland flera”, skriver Johansson (96). Också 
i samtalet med en av lärarna framgår ett behov av 
att visa eleverna att fiktion och berättande utifrån 
autentiska händelser och fakta är olika berättelse-
former med skilda sanningsanspråk (22).

Ett annat problem gäller fiktionens ställning 
inom berättelsekomplexet. Det framkommer i ka-
pitlen om de sex lärarnas undervisning att flera av 
dem betraktar olika typer av fiktionsberättelser som 
ett komplement till annan undervisning. Man an-
vänder varken fiktionsfilm eller tryckta och digi-
tala fiktionstexter som ett självständigt undervis-
ningsobjekt, varken i svensk- eller historieunder-
visningen. Fiktionen tjänstgör som åskådnings-
material och som fördjupning. Inte sällan tangerar 
man den emotionella aspekt som Johansson näm-
ner som en positiv vinst för undervisningen.

De sex lärarkapitlen speglar skilda erfarenheter 
och lärarperspektiv och det är positivt att varje ka-
pitel har sin individuella utformning. Dock hade 
boken vunnit på en språklig bearbetning, inte 
minst av det sista kapitlet som skildrar undervis-
ningen på Österåkersanstalten. I denna skildring 
finns många inslag av kriminalvårdens språkbruk, 
vilket kan göra det svårt för en oinvigd att förstå. 
Språkanvändningen kan tolkas som en stilistisk 
strävan att ge liv och färg åt skildringen, men följ-
den blir att kapitlet tappar i stringens.

Berättelsens möjligheter. Lärares reflektioner över 
fiktion kan bli värdefull för blivande ämneslärare 
genom att verksamma lärare diskuterar sina didak-
tiska val. Boken ger också en inblick i en professi-
onsvardag genom att den erbjuder skildringar av 
upplevda och personliga händelser i olika under-
visningskontexter. De bestående berättelser som 
läsaren av boken tar med sig, kan mycket väl vara 
just dessa skildringar. Huruvida läsaren kommer att 
utveckla någon teoretisk kunskap om skilda berät-
telseformer och deras funktion i skolans undervis-
ning må vara osagt, men strategier för utformandet 
av egen undervisning och av den egna reflektionen 
över kommande didaktiska val kan säkert utvecklas 
hos lärarstudenter med hjälp av denna bok.

Maria Ulfgard




