
Historiefortælling 
er den rene co-creation
Mundtlig historiefortælling er et vigtigt pædagogisk værktøj i børnehaveklassen, 
fordi det opbygger et læringsrum, der fremmer et kreativt, pædagogisk samvær med 
børnene. Og det styrker børnefællesskaber, inklusionsarbejdet og forbereder børnene til 
undervisningssituationen. Artiklen fokuserer på børnene som med-skabere i processen.

Af Anette Wilhjelm Jahn
anette@jahnstory.dk

Fotos er fra fortælleteater 
med Anette Wilhjelm Jahn, 
Fagfotografen.

Der er stort fokus på børn som med-
skabere i disse år, og her vil jeg gerne 
slå et slag for den mundtlige historie-
fortælling som pædagogisk værktøj. 
Når du slipper bogen og frit fortæl-
ler fx et eventyr, så tænker du måske 
umiddelbart, at det udelukkende er 
dig, som udtrykker din kreativitet. 
At børnene imens sidder som pas-
sive modtagere. 
Men børnene er særdeles aktive 
med-digtere undervejs. 

De ser nemlig indre billeder, de ser 
meget mere, end du siger med ord, 
de føler langt mere, end du lægger 
i historien, og børnene digter videre 
på handlingerne i deres iver efter at 
få historien til at passe. 

Her er en lille historie, som illustrerer, 
hvordan en fortæller maler med ord, 
mens børnene tegner indre billeder. 

Ulveben med vrede strithår
Jeg sidder på den store sten oppe på toppen af bakken i gedefolden på 
Sagnlandet ved Lejre. Jeg skal til at fortælle Ulven og de syv små gedeked. 
En dreng på seks år udbryder skuffet: ”Øv, kommer der ikke flere end dig? 
Jeg troede, vi skulle se teater. Hvor er scenen og alt det der?”

Jeg siger til ham, at jeg kan male med ord, og at han selv skal tegne alle 
scenerne og dyrene inde i sit hoved. Det gider han da ikke, svarer han 
surt. Faren griner stolt, at de har sgu´ aldrig haft den store fantasi i deres 
familie.

Efter fortællingen kommer en formidler fra museet og går i gang med at 
malke en mor-ged lige ved siden af mig. Børnene skal smage gedemors 
mælk. De står i kø for at få lov at opleve, hvor godt det mon smagte for de 

Mens du fortæller mundtligt, forestiller børnene sig, hvordan der ser ud i hi-
storien, og hvordan personerne mon føler. De ser mere, og de forklarer for 
sig selv mere sammenhæng, end du kan nå at sige med ord  De ser og mær-
ker ikke det samme, men de digter videre på livet løs. Og bagefter tror de, at 
alle har set det samme. Kerteminde skole.
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Børnene digter videre
Historien er fra mit professionelle 
virke som historiefortæller, så på den 
måde ligner det måske ikke helt en 
daglig situation i en børnehaveklas-
se. Men den viser, hvordan børn dig-
ter videre på et eventyr, mens der for-
tælles. Under fortællingen havde jeg 
blot sagt, at da alle de større gedekid 
var blevet spist af ulven, så gemte det 
mindste gedekid sig til sidst indenun-
der sengen. Flere ord havde jeg ikke 
brugt, men med kroppen og ansigtet 
havde jeg vist, at jeg var bange og 
klemt og følte mig meget lille. 

Og så havde børnene tydeligvis dig-
tet videre. De havde både fundet på 
mere handling: En havde set, at gede-
kiddet lå og bed i sengens løvefødder. 
En anden havde set, at ulven havde 
trampet så voldsomt i gulvet, at møb-
lerne var begyndt at ryste. Og de hav-
de fundet på meget mere beskrivelse: 
En havde set en seng, der var lavet af 
halm. En anden en himmelseng med 
løvefødder. Og en tredje havde set for 
sig sin egen seng derhjemme.

Og de havde fyldt det lille gede-
kid med deres egne bange følelser. 
Gedekiddet gjorde ting, der viste, 
hvor bange det var, og ulven gjorde 
ting, der viste, hvor vred og farlig den 
var. Børnene digter jo videre i bille-
der og ikke i psykologiske termer så-
som bange, vred etc.

Børnene skaber hver 
sin prinsesse-kjole
Hvis du som børnehaveklasseleder 
selv vil undersøge lidt om, hvad der 
sker inde i børnene, mens du for-
tæller, så kan du fx spørge børnene 
bagefter om noget så enkelt som 
farverne i historien. Fortæller du om 
en prinsesse, behøver du jo ikke be-
skrive hende yderligere med detaljer 
og farver. Bare du siger, at der var 
engang en prinsesse, så vil børnene 
straks gå i gang med inde i hovedet 
at skabe deres egen version af prin-
sessen. 
Spørger du dem så efter fortællin-
gen, hvordan prinsessens kjole så ud, 
så vil du høre helt forskellige beskri-
velser. Og børnene vil synes, det er 
sjovt. På den måde får du også dem 

syv små gedekid, da gedemor havde befriet dem fra den store, stygge 
ulv, og de igen fik lov at smage hendes søde, lune mælk. 

Imens spørger jeg ud over børn og voksne: ”Hvem af jer kunne se for 
jer, hvordan der så ud det sted, hvor det mindste gedekid til sidst lå og 
gemte sig?”

Flere rækker hænderne op: ”Han lå jo nedenunder sengen, sagde du”.

”Ja, helt rigtigt, og hans større søskende lå inde i ulvens tykke mave. 
Men hvordan så den seng ud?”, spørger jeg.

”Det var sådan en vugge, som var lavet af en slags halm”, siger en dreng.

”Jeg så en himmelseng, som stod på sådan nogle guldfødder, der lig-
nede løvefødder”, siger en pige og fortsætter: ”Og det mindste gedekid lå 
og bed i en af løvefødderne. Så bange var han”.

Drengen – som efter farens opfattelse ingen fantasi har – rækker nu ivrigt 
hånden op og siger alvorligt: ”Sengen lignede præcis min seng derhjem-
me”. Jeg får ham til at beskrive den. Faren griner højt: ”Ja, din egen seng 
kan du jo nok fortælle om, Magnus!”.

Jeg smiler til dem begge og spørger Magnus: ”Hvad kunne det mindste 
gedekid så se, da det lå indenunder sengen?”. (Det har jeg intet fortalt om 
under fortællestunden).

Magnus ignorerer fuldstændigt sin far og kigger op på mig med store 
øjne: ”Han lå der og kunne se ulvens ben. De var fulde af strithår… som 
var vrede. Og ulven kradsede og trampede sådan i gulvet”, siger han og 
hopper nu ivrigt rundt på græsset og fortsætter: ”Så alle møblerne stod 
og rystede…”.

”WOW! Så du alt det?”, siger jeg. ”Hvad farve havde ulvens ben da?”. ”De 
var sorte” svarer han og står nu igen helt stille og ser lige igennem mig. 
Magnus ligger nemlig for et øjeblik igen nedenunder sengen med det 
lille gedekid i eventyret og kigger ud på de uhyggelige ulveben…

Og nu er der ingen grænser for, hvad de andre børn også kan fortælle. 
Alle har set noget nede fra under sengen – sammen med det mindste 
gedekid.

Børnene fra Karlsvognen oplever eventyret om prinsessen, 
der kysser skrubtudsen til den bliver en prins. 
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til at male billeder ved hjælp af ord. 
Og for dit eget vedkommende opda-
ger du, hvordan børnene fx sidder og 
farvelægger din historie undervejs.

Glæden ved forskellighed
Jo oftere du laver øvelsen med bør-
nene, des mere fortrolige bliver de 
med den. De vil efterhånden kunne 
erfare glæden ved forskellighed. At 
de har set noget forskelligt alle sam-
men, men at de samtidigt har oplevet 
at være det samme sted – sammen.

Jo mere du får fornemmelse for, hvor 
meget der foregår imellem dig og 
børnene – at I skaber historien sam-
men undervejs – at det på den måde 
hver gang bliver til en lidt ny historie 
– des mere tryg kan du blive ved for-
tælle-situationen. For så forstår du, at 
du ikke er alene om at skabe eventy-
ret. I skaber det sammen.

"Du ikke er alene om 
at skabe eventyret.
I skaber det sammen."

Hvordan børnene 
bliver fortællere
Men hvorfor ikke bare lade børnene 
selv fortælle med det samme, tæn-
ker du måske. Og det er naturligvis 
målet, men det kan kun lade sig gøre, 
når skolen får bygget en solid fortæl-
letradition op. For at få børn til at for-
tælle, skal de voksne nemlig starte 
med selv at fortælle.

Den lille Hans Christian
Vi kan bare tænkte på vores store 
eventyrdigter, H. C. Andersen. Som 
voksen skrev han så uendeligt man-
ge eventyr, og det kunne han, fordi 
han som barn havde lyttet til endnu 
flere folkeeventyr. Hans elskede far-
mor var den, der fortalte ham flest 
eventyr, men også hans far fortalte 
og spillede historierne for ham som 
dukketeater. Og når det ikke var nok, 
så sneg han sig ned til fattiggården 
i Odense. Her kunne fattiglemmerne 
nemlig fortælle. Også spøgelseshi-
storier. Og det var vel at mærke ik-
ke pænt friserede historier, som var 

pædagogisk tilrettelagt for artige og 
uskyldige børn. Nej, det var eventyr, 
som afspejlede det virkelige liv med 
saft og kraft.

Og fordi den lille Hans Christian fik 
så mange fortællinger ind, så kunne 
der senere i livet komme så mange 
skønne fortællinger ud af ham igen.

Et kreativt læringsrum 
imellem jer
Historiefortælling handler således 
ikke om, at du afleverer et færdigt 
arbejde, som børnene passivt sidder 
og modtager. Heller ikke selvom du 
stort set er den eneste, der siger et 
ord. Historiefortælling handler om at 
skabe billeder og fremkalde følelser – 
og det kreative arbejde sker imellem 
fortælleren og lytterne. 

Historiefortælling 
er co-creation:
• Børnene er med-skabere under 

fortællestunden.
• De ser meget mere for deres indre 

blik, end du når at beskrive.
• Regn med, at de føler langt stær-

kere med hovedpersonen, end du 
gør.

• De bruger deres for-forståelser – 
de billeder og forståelser, de alle-
rede har.

• De digter videre og finder selv på 
forklaringer undervejs, for de vil 
have historiens dele til at passe 
sammen.

• Så du er slet ikke alene om at digte 
og være skabende. De er lige så 
aktive som du. 

er historiefortæller, antropolog 
og leder af Måle Fortælleteater. 
Hun er aktuel med bogen, 
Eventyrværksted. Lær at fortælle 
kreativt for børn, netop udkom-
met på Dansk Pædagogisk Forum. 
Her finder du inspiration til at 
slippe bogen og komme i gang 
med at fortælle frit, samt idéer til 
hvordan du efterfølgende skaber 
et eventyrværksted, der frem-
mer børnenes leg og kreativitet. 
I bogen ”Eventyrværksted” kan du 
læse meget mere om, hvordan du 
så rent faktisk skaber stærke bil-
leder og fremkalder dybe følelser. 
Hvordan du fortæller så levende, 
at børnene oplever at komme 
helt ind i eventyret: Så de kan se, 
mærke, lugte, smage og høre alt 
det, hovedpersonen sanser og 
erfarer. For Halehøj! Her kom-
mer den mundtlige fortælling!

Anette Wilhjelm Jahn

Prinsessen har lige kastet skrubtud-
sen hårdt op ad væggen, og nu går 
jeg frem for at kigge på tudsen, som 
ligger nede på gulvet. Reelt er der jo 
ikke noget at kigge på – der er ingen 
fysisk tudse - og det ved børnene 
godt. Alligevel læner de sig fremad 
for at kigge med. Det er fortællin-
gens magi!
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