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Abstract 

Uppsatsen belyser ämnet saga, och arbetet med sagan. Syftet är att undersöka i vilken 

utsträckning sagoundervisning används i förskolan och skolan och i så fall hur?  

   I uppsatsen sker en kort genomgång av vad en saga är för något och hur den kan användas i 

undervisning. Läroplanerna lyfts fram för att visa vad en pedagog ska arbeta efter och vilka 

mål som ska uppfyllas. Därefter följer en teoretisk genomgång av vad tidigare forskning pekar 

på är sagans vinnings områden. Den teoretiska utgångspunkten är att människan är en kreativ 

varelse och tack vare det utvecklas hon.  

   En undersökning har genomförts i form av åtta stycken intervjuer med pedagoger i förskola, 

förskoleklass och skola. Dessa har påvisat att pedagoger i stor utsträckning anser att sagan har 

något att lära barnen och att barnen utvecklas från den. Vissa pedagoger har ett väl utarbetat 

syfte med att läsa medan andra verkar läsa mest för den mysiga stunden. 

   Uppsatsen har givit svar på de frågor jag ställde inför arbetet. Det verkar som om sagan 

används som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

 

Ämnesord:  

Arbetsmetoder, läsning, sagor, utveckling 
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Förord 
Jag vill passa på att tacka alla som har varit mig behjälpliga under den här uppsatsens gång. 

Det har inte varit lätt alla gånger men jag har fått stöd från alla håll. Jag vill tacka Lena, min 

handledare för all hjälp och alla råd jag har fått. 

   Slutligen vill jag tacka mamma och pappa: tack för att ni har läst för mig under min 

uppväxt. Det uppskattades då och det uppskattas nu. Tack! 
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1. Inledning 
Inför uppsatsen gick jag igenom familjens gömmor vad det gäller barnlitteratur som jag 

älskade när jag var liten och som mamma och pappa läste för mig. Det kan tilläggas att 

mamma och pappa tyckte detta var lika spännande som jag. Hur som helst så hittade jag en 

bok som jag helt hade glömt bort att jag hade. Den heter Vem bultar på min dörr? av Tilde 

Michels (1985). Den handlar om en man som bor i en stuga och en stormig vinternatt bultar 

det på dörren. Den natten får han besök av en hare, en räv och en björn som alla vill komma 

in och värma sig medan stormen rasar utanför. Boken har en fin text som är skriven på rim. 

Pappa berättade för mig att det var en bok han hade tyckt mycket om att läsa för mig när jag 

var liten. Sen började han läsa högt.  

   På ett ögonblick flyttades jag tjugo år tillbaka i tiden. Jag satt bredvid pappa och lyssnade på 

när han läste. Verkligheten försvann och jag var helt inne i ordens magiska nät, som hade mig 

fast. ”Sagan är en upptäcktsfärd i en värld där fantasin bestämmer vad du ska finna” 

(Granberg, 1996, s. 13). 

   Det här är en uppsats som kommer att behandla ämnet saga och sagoläsning och vilka 

egenskaper sagan kan ha för barns utveckling. I uppsatsen kommer en särskiljning mellan 

sagan (folksaga, konstsaga, myt, sägen och fabel) och den övriga barnlitteraturen, med 

modernare författare och händelser. Detta görs med anledning av att tiden för en bredare 

undersökning inte finns. I litteraturdelen kommer dock en närmare beskrivning på 

skillnaderna att framkomma. Det är definitivt intressant med annan barnlitteratur och den har 

många väsäntliga ämnen att behandla, men det får ske i en annan undersökning. 

 

1.1 Bakgrund 
Ända sedan jag var liten, och långt efter det att jag hade lärt mig läsa, har mina föräldrar läst 

sagor för mig. Därför har jag alltid tyckt att det varit något magiskt med sagor. Jag hävdar 

också att det var det som lade grunden till det litteraturintresse jag har idag. Det finns inget 

bättre än att gå runt på biblioteket och välja böcker som man sedan försvinner bort i.  

   Även mitt enorma intresse för historia tror jag grundar sig på att jag har läst mycket sagor 

under min uppväxt. Jag kunde riktigt tänka mig tillbaka hur det var för Kulla Gulla av Martha 

Sandwall-Bergström och jag ville inget hellre än att få flyttas tillbaka i tiden och bli henne. 

Historiska böcker har alltid varit av stort intresse för mig.  

   Jag arbetar vid sidan om studierna med en barntimmegrupp. Där har jag valt att använda 

mig av sagorna och berättelserna i bibeln för att få barnen att förstå varför vi går i kyrkan och 
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vad den kristna tron handlar om. Jag använder mig av De yngstas bibel som innehåller 

berättelserna på ett lite enklare sätt och med roliga illustrationer till texten. Efter jag har läst 

historien så pratar vi om den och sen får barnen rita vad de kommer ihåg och jag och den 

andra ledaren skriver vad de har ritat. I det här arbetet har jag sett en otrolig progression bland 

barnen och deras bilder. Det märks också att de är otroligt intresserade och inspirerade. Det 

hela avslutar vi med att efter varje termin skicka hem en bok med barnens samlade bilder och 

kunskaper. Man kan lära sig mycket från sagans värld. 
Barn har i alla tider behövt sagornas lärdom, och 
nutidens barn, som översköljs av massmedias hot 
och våldsrepotage, behöver mer än någonsin sagans 
nycklar till en harmonisk utveckling och anpassning 
i tillvaron (Lindö, 1986, s. 95). 

    

   Piaget menar att sagolyssnandet för barnen gör att de kan förstå nya saker med hjälp av 

sagans innehåll och tidigare erfarenheter. De måste anpassa den nya kunskapen till den gamla, 

så de kan ta lärdom av det (Lindö, 1986). 

 

1.2 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att jag vill undersöka i vilken utsträckning sagoläsning och 

sagoundervisning används i förskolan och skolan och i så fall hur.  

 

1.3 Problemformuleringar 

• Vilka betydelser har sagoböcker för barn?  

• Finns det ett syfte och en mening med att läsa sagor för barn? 

• Hur kan man använda sagor i undervisningen? 

• Är bilden av betydelse i arbetet med sagan? 
 
1.4 Uppsatsens disposition  
Den här uppsatsen kommer få en struktur som inleds med en genomgång av hur forskningen 

på området sagas möjligheter ser ut. En genomgång av vad läroplanerna för förskolan och 

skolan anser om möjligheterna till utveckling. Vidare kommer att redogöras för varför det är 

viktigt att kunna läs. Detta växlas med olika teorier inom området. 

   Efter en teorigenomgång följer avsnittet empiri där uppsatsens genomförande kommer att 

förklaras närmare, följt av en redovisning av insamlade data. 

   Avslutningsvis kommer det finnas en diskussion där insamlade analyser och redovisningar 

kommer att ställas i kontrast till tidigare forskning och egna erfarenheter. 
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2. Litteraturhistoria 
I litteraturdelen nedan kommer en genomgång av vad en saga är för något och vad den gör för 

människan. Olika områden så som sagans makt och magi kommer att belysas tillsammans 

med vad förskolans och skolans olika styrdokument ser på lärandet. Avslutningsvis kommer 

en redogörelse för olika teorier inom lärande.  

   Till en början kommer jag att visa på läroplanerna (Lpo94 och Lpfö98) för att visa vad vi 

som pedagoger har som riktlinjer i arbetet med barn och hur dessa kan översättas till arbetet 

med sagor. 

 

2.1 Styrdokumenten 
Styrdokumenten är de dokument som alla lärare oavsett ålder och verksamhetsområde har att 

följa. De är en lärares bibel och rättesnöre som beskriver vilka mål som en lärare ska arbeta 

med och uppnå under de år barnen går i förskolan och skolan och hela vägen upp på 

gymnasiet. 

   Läroplanerna är utformade på ett sätt som gör det möjligt för den enskilde läraren att tolka 

själv och dessutom krävs det ingen speciell ordning som målen ska uppnås. 

 

2.1.1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 

Enligt Lpo94 (Lärarförbundet, 2002) ska alla som arbetar i skolan främja ett demokratiskt 

lärande för att eleverna ska fungera i det samhälle som de ska växa upp i och fungera som 

ansvarstagande medborgare. Eleverna ska fostras till att bli medkännande individer, för att 

förstå alla människors rätt till ett värdigt liv utan rasism och mobbning. ” Skolan har en viktig 

uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 

vårt samhälle vilar på” (Lärarförbundet, 2002, s. 9).  

   Skolan ska också ge eleverna möjlighet att se sig själva och att känna tillit till sin egna 

förmåga. Detta ska de få möjlighet att göra med utgångspunkt i vår kultur. ”Skolan är en 

social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 

förmåga hos alla som arbetar där” (Lärarförbundet, 2002, s. 10). Undervisningen måste 

givetvis vara anpassad efter elevernas behov och deras erfarenheter. Viktiga medel för att nå 

ut till alla eleverna är skapande arbete och lek. ”Skolans arbete måste inriktas på att ge 

utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 

blir till en helhet” (Lärarförbundet, 2002, s. 12). 
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   Elevernas språk är av högsta betydelse. De ska få möjligheter att utveckla detta både genom 

att samtala, läsa och skriva. Eleverna ska får en tilltro till sin egna förmåga att kommunicera 

med andra.  

   Skolan ska sträva efter att eleverna uppnår följande mål: 

• Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka 
medvetna etiska ställningstaganden grundade 
på kunskaper och personliga erfarenheter, 

• Respekterar andra människors egenvärde, 
• Tar avstånd från att människor utsätts för 

förtryck och kränkande behandling, samt 
medverkar till att bistå andra människor,  

• Kan leva sig in i och förstå andra människors 
situation och utvecklar en vilja att handla också 
med deras bästa för ögonen och visar respekt 
för omsorg om såväl närmiljön och miljön i ett 
vidare perspektiv (Lärarförbundet, 2002, s. 13-
14). 

 
   Dessa mål gäller såväl i skolan som i specialskolan, särskolan, träningsskolan, allt efter 

elevernas förutsättningar (Lärarförbundet, 2002). 

 

2.1.2 Läroplan för förskolan, Lpfö98 

Precis som enligt läroplanen för skolan gäller det för förskolan att fostra självständiga 

individer som fungerar väl i ett demokratiskt samhälle (Lärarförbundet, 2002). Barnen ska 

lära sig att bli demokratiska individer och förstå varje individs egenvärde. ”Förskolan ska ta 

till vara och utveckla barnets förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att 

solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” (Lärarförbundet, 2002, s. 25). Det är viktigt att 

tänka på att den vuxne fungerar som förebild till barnen och därför ska pedagogerna tänka på 

hur de gör när de förmedlar dessa värden. 

   Den verksamhet barnen vistas i ska vara en trygg och säker miljö samtidigt som den är 

lustfylld och föräldrarna ska kunna känna att barnen blir väl omhändertagna när de lämnas på 

förskolan. Förskolan ska fungera som ett stöd för föräldrarna i deras fostran av barnen.  

    För att uppnå de mål som sätts i förskolan ska barnen ha möjlighet att leka. Leken fungerar 

stimulerande för barnen, deras fantasi utvecklas och de får möjlighet att socialisera och att 

kommunicera med andra barn och vuxna. De ges också genom leken möjlighet att bearbeta 

känslor och upplevelser. 

    Det är viktigt att barnen får en bra språkgrund: 
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera 
varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta 
till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 
skriftspråkliga världen. Förskolan skall bidra till att 
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barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 
att både utveckla det svenska språket och sitt 
modersmål. 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 
uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- 
och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 
förskolans strävan att främja barns utveckling och 
lärande (Lärarförbundet, 2002, s. 28). 

    

   Vårt kulturella arv är viktigt för att kunna förstå vem jag är och vad jag kommer ifrån och 

vilka värderingar det finns i det samhälle jag lever i. Detta ska förskolan ge barnen 

möjligheter att utforska.  

   All undervisning och alla inlärningssituationer ska utgå ifrån barnens egna erfarenheter och 

deras egen vilja att söka kunskap och det ska ske via ett samspel mellan vuxna och barn. 

Inlärning ska bli en positiv erfarenhet som leder till att de vill lära mera.  

 

2.2 Vad är en saga? 
En saga är det fantastiska vi har lyssnat på under vår uppväxt, kanske uppkrupen i mormors 

knä, den som handlar om livets alla svårigheter men de svårigheter som vi på något sätt alltid 

klarar ut. Eller som Lindö (1986) skriver i Sagoskolan: 
Sagan engagerar, roar, väcker nyfikenhet, vädjar till 
känslan och eggar fantasin och ger den alltid en 
vink om lösningen (Lindö, 1986, s. 92). 

       

   Man brukar skilja mellan olika former av sagor (Granberg, 1996), där den vanligaste är 

folksagan, den som har rötter så långt bak i tiden vi kan komma. Folksagan brukar delas upp i 

fyra huvudgrupper (Lindö, 1989): Djursagor, De egentliga sagorna (undersagan, novellsagan, 

legendsagan, trickstersagan), Skämtsagor och Erotiska sagor. Den absolut vanligaste är 

undersagan, den som handlar om alla under som kan ske, om tomtar och troll, vättar och 

älvor. 

   Folksagan är alltid av anonymt ursprung, med en muntlig tradition som bas. De var och är 

en källa till kunskap och underhållning (Granberg, 1996). Folksagorna innehåller ofta en 

mängd religiösa motiv, med anledning till att religionen var viktig för människorna 

(Bettelheim, 1979). De gav också hopp till de svagare människorna i samhället (Granberg, 

1996). 

   Undersagan (som är den viktigaste av folksagorna) speglar ofta människans psykologiska 

känsla, den följer ett tydligt budskap och är på samma gång lättillgänglig, då med tanke på 

barnen (Lindö, 1986).  En undersaga börjar alltid resan i hemmet, där förhållandena inte alltid 
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är de bästa. Sen ger sig sagans huvudperson/hjälte ut i vida världen och stöter på en mängd 

problem, men hjälten lyckas alltid lösa problemen och vänder sen hem med pengar eller med 

den stora kärleken eller någon annan skatt. En folksaga slutar alltid lyckligt.  

   Bettelheim (1979) anser att folksagan är väldigt tydlig i sitt upplägg. Figurerna är alltid 

varandras motsatser; god – ond, ful – vacker, rik – fattig och så vidare. Detta göra att sagan 

inte är förvirrande för barnen utan det gör det lättare för dem att följa med i sagans handling. 

De väljer helt enkelt inte mellan rätt och fel utan de väljer vilken person i sagan de vill 

sympatisera med. 

   Konstsagan är en annan form av saga, men den skiljer sig på många sätt från folksagan. En 

konstsaga har alltid en namngiven författare. Dessutom slutar sagan nästan alltid tragiskt, med 

att t ex någon dör (Lindö, 1986). Däremot hämtade de ofta motiv från folksagorna (Granberg, 

1996). Den mest kända konstsagoförfattaren är förmodligen H C Andersen, med bland annat 

Flickan med svavelstickorna. 

   Myten handlar om gudarna och halvgudarna, och om hur jorden blev till. Varje civilisation 

har sina egna skapelsemyter. Myten liksom folksagan bygger på muntlig tradition och den 

speglar samhällets värderingar. Till skillnad från folksagan har den ett tragiskt slut (Lindö, 

1986). 

   Ytterligare en form av saga är fabeln. Fabeln kommer från Grekland där en frygisk slav vid 

namn Aisopos kom på rappa berättelser om djur (Wikipedia, 2006). Det är korta berättelser 

som alltid avslutas lyckligt samtidigt som den förmedlar en sensmoral (Lindö, 1986).  

   Sägnen är den form av berättelse som sägs ha en verklighetsanknytning. Centrala figurer i 

sägnerna är ofta naturväsen så som näcken (Granberg, 1996). Sägnerna utgår alltid från 

bestämda platser och tidpunkter. Till skillnad från sagan som ofta börjar med Det var en 

gång…så säger sägnerna när och var och vem det handlar om (Nettervik, 2002). 

   Sist men inte minst har vi den moderna sagan, de fantastiska berättelserna eller mera känt 

som fantasy. Fantasy-berättelserna följer folksagans form, där det oftast är en huvudperson 

som ska ge sig ut i vida världen och rädda den. Fantasyn har alltid en namngiven författare 

(Lindö, 1986). Några av de mest kända författarna inom den här genren är givetvis J.R.R. 

Tolkien med Härskarringen, vi har C.S. Lewis med Narnia-sviten, vi får absolut inte glömma 

bort Astrid Lindgren med Mio min Mio och Bröderna Lejonhjärta. Sen har vi ju det nya 

stjärnskottet på himlen – en viss trollkarl som heter Harry Potter och är skriven av J.K. 

Rowling (Nettervik, 2002). 
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2.2.1 Saga eller barnskönlitteratur, eller både och 

Barnlitteraturen har funnits i cirka 200 år. De första barnböckerna var bibelberättelser 

omarbetade för att passa barnen (Granberg, 1996). Folksagan var inte alls till för barnen. 

Bettelheim (1979) ställer sig frågan i sin bok, Sagans förtrollade värld; ”Vad är meningen 

med livet?” Han besvarar också sin fråga och menar att det är sagorna. Sagan roar och väcker 

nyfikenhet, den fungerar eggande för fantasin, den hjälper en att hantera känslor som man inte 

kan identifiera och som känns förbjudna. Den hjälper också till att hitta lösningar på 

problemet. ”Ingenting är så berikande och övertygande för både barn och vuxna som de gamla 

folksagorna” (Bettelheim, 1979, s. 11). 

   Däremot är Bettelheim emot allt det modernare som mångproduceras. Han tycker att vuxna 

håller barnen borta från livets verkligheter, att allt bara ska vara så snällt och fint i barnbokens 

värld. ”En så ensidig kost ger själen ensidig näringstillförsel, och verkliga livet är inte 

alltigenom soligt” (Bettelheim, 1979, s. 14) Han menar också att om barn bara får höra 

verklighetstrogna berättelser tror de att de känslor som de känner inte är accepterade av de 

vuxna. Sagan däremot utgår från barnens emotionella och psykiska utveckling. 

   Folksagan som litteratur fick ett uppsving i och med Bettelheims teori om att sagan är bra 

för barn (Lindö, 1986). Barns skönlitteratur kan ändock vara ett bra alternativ menar Lennart 

Hellsing. Kraven på en bra barnbok är enligt Hellsing: 
1. Att den intresserar barnen. 
2. Att den har tillräckliga estetiska kvaliteter. 
3. Att den, om den berör etiska frågor har en ”moral” 

eller tendens som vi rimligen kan acceptera. 
Utöver det kan inga direkta krav ställas. 
(Nettervik, 2002, s. 13) 

 

   Nettervik (2002) skriver i I barnbokens värld att en barnbok är en bok skriven till barn. Den 

ska ha ett språk som är anpassat till barnen och man ska ställa höga konstnärliga krav. Hon 

vill även visa på att barnlitteratur ofta har ett didaktiskt drag. De vuxna har i alla tider velat 

prägla barnen. 

      

2.3 Sagans historik  

Sagan är gammal. Förmodligen har den berättats från det att människor först kunde börja 

berätta (Nettervik, 2002). Och givetvis var den muntlig. De första sagorna som skrevs ner var 

i Indien på 200-talet f.Kr. Samlingen heter  Panchatantra. Från Indien tros sagorna sedan ha 

vandrat sin väg till Bagdad och sedan vidare till Kairo någon gång under senmedeltiden. I 

Kairo skrevs sedan den välkända sagosamlingen Tusen och en natt ner. Alla har vi väl hört 
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talas om Ali Baba och hans Sesam öppna dig. Denna saga och många, många fler sägs ha 

kommit till genom att den vackra Scheherazade berättade en saga varje kväll för sultanen och 

avslutar dem varje morgon så att sultanen bara måste höra fortsättningen. På så sätt slipper 

Scheherazade bli dödad av sultanen (Nettervik, 2002).  

   Sagan kom till Europa via korstågsriddarna som var nere i dessa trakter och slogs för kyrkan 

eller via andra resande folk t ex munkar och köpmän (Ekström & Isaksson, 1997). Men det 

fanns sagor i Europa redan innan. De gamla grekerna berättade länge sina hjältesagor och 

myter om Arkilles och om Zeus och de andra gudarna. Finns det några mera kända sagor än 

Illiaden och Odyssen. Även fablerna kommer från de gamla grekerna och alla har vi väl hört 

om sköldpaddan och haren som sprang i kapp. Platon lär ha sagt: ”barn skall möta bara 

‘riktiga’ människor och vardagliga händelser” (Bettelheim, 1979, s. 45). Med detta tros han ha 

menat att barnen skulle få höra berättelser och myter istället för fakta. Även Aristoteles 

förordade sagor och myter: ”Den som är vän av visdomen, är också vän av myten” 

(Bettelheim, 1979, s.45). Från början var sagan till för de vuxna (Lindö, 1989). Men i och 

med att de bearbetades passade de även för barn. Detta kallas adaption (Nettervik, 2002). 

   Synen på barnen har varit central för hur barnboken har sett ut. Under 1600-talet menade 

filosofen John Lock att barnen var som ett oskrivet blad när det föddes. Sen var det upp till 

den vuxna människan att ge barnen erfarenheter. Detta kunde bland annat uppnås via att man 

berättade fabler för dem. Fablerna slutar alltid med en sensmoral. 

   Under 1700-talets senare hälft förändrades dock synen på sagan och den blev förbjuden 

(Lindö, 1986). Kristendomen var otroligt viktig och vad var viktigare än att från början lära 

barnen tukt och fason och att leva som Bibeln sade. Sagorna innehöll allt möjligt som inte var 

bra för barnens öron, tänk bara, djuren kunde prata. 

   Men sen kom romantiken och med den synen på att barnen var ett med naturen (Nettervik 

2002). Rousseaus Émile sågs som en förebild, och han drog liknelsen mellan barnen och 

folksagans enkelhet.  

   Fantasin blev nu otroligt viktig och högt skattad och det ansågs vara lämpligt att läsa sagor 

för barnen igen (Nettervik, 2002). I och med detta växte kulturen att börja skriva ner 

folksagorna fram. I och för sig hade Contes de ma Mère Oye (Gåsmors sagor) tecknats ner 

redan 1697 av Pierre Perrault Darmancour eller hans far Charles Perrault, men 1812 släpptes 

första delen av sagosamlingen Kinder- und Hausmärchen av bröderna Wilhelm och Jakob 

Grimm.  

   Bröderna Wilhelm och Jakob Grimm växte upp i Tyskland under slutet av 1700-talet. Jakob 

var den språkliga av dem medan Wilhelm var den som berättade och tros ha gett sagorna sin 
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slutliga utformning. Bröderna stod inte själva för sagoinsamlandet utan det sägs att de 

lyssnade på folk som berättade dem för dem, sen skötte de bara nedskrivandet. 

   Den första sagosamlingen utkom i två delar 1812 och 1815 och har gått till historien som 

Kinder- und Hausmärchen. Bröderna hann med sju olika upplagor under sin levnadstid . 

   Till Sverige kom den första översättningen av bröderna Grimms folksagor 1837-38. Det var 

biskopen Henrik Reuterdahl som ansvarade för detta arbete (Nettervik, 2002). 

   I Sverige kom den första stora sagosamlingen till via ett projekt som hette Saga. Det var 

Fridtjuv Berg som låg bakom detta verk som hade illustrationer av både Jenny Nyström och 

Elsa Beskow (Nettervik, 2002). 

 

2.4 Pedagogiska effekter av att läsa saga 

Sagor har en mängd saker att lära oss människor. Från början användes den till att lära 

människan rätt och fel samtidigt som den gav en ljuspunkt i många människors liv. Sagor har 

de bästa moralpredikningar som finns (Fox, 2003). 

   Till en början är sagor fyllda av en av de absolut mest centrala delarna i vårt liv, språket. 

Det är med språket vi kommunicerar med varandra, det är grunden för förståelse (Granberg, 

1996). Barns språkutveckling är indelad i olika kategorier;  
- Ljudmässig utveckling 
- Meningsbyggnadsutveckling 
- Språkförståelseutveckling 
- Utveckling av ordförråd och begrepp 
- Utveckling av förmågan att använda språket 

(Granberg, 1996, s. 29) 
      

   För att språkutvecklingen ska kunna stimuleras måste vi prata med barnen, vi måste läsa för 

dem. Barnen förstår ofta mycket mer än vi tror att de gör men däremot måste vi förstärka det 

vi säger med gester och mimik så att barnen ska förstå. Detta gäller kanske framför allt barn 

som av någon anledning är språksvaga, t ex invandrarbarn, adoptivbarn, barn med någon form 

av psykisk störning eller barn som har blivit utsatta för trauman. ”Språksvaga barn i alla 

åldrar kan få hjälp att utveckla språket genom sagor, och då framför allt sagor berättade med 

tredimensionellt material” (Granberg, 1996, s. 34).  

   Att läsa och samtala om litteraturen är otroligt viktigt. Det skall dessutom göras så tidigt 

som möjligt. Språkutvecklingen sker som mest före sju års ålder. Barn som under 

förskoleperioden fått språklig stimulans av pedagoger via sagoläsning har ett försprång som 

nästan aldrig går att ta igen. Böcker innehåller en flod av nya ord att smaka på och de används 

på en mängd olika sätt. Detta skriver Amborn & Hansson (1998). Det grundar de på forskning 
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som är gjord i samband med Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är ett 

forskningsprojekt som har ägt rum på Bornholm, Danmark av bland annat skolpsykologen 

Frost. De ville påvisa effekterna av att stimulera barn till att lära sig läsa genom en mängd 

språklekar, och framför allt hur detta gynnar barnen som ligger i riskzonen för läs- och 

skrivsvårigheter (Frost, 2006). 

   De viktigaste åren för människans språkutveckling är förskoleåren. Läggs en bra bas i dessa 

åldrarna har barnen lättare att senare lära sig läsa. Fox (2003) går till och med så långt att hon 

säger att det är försent att lära sig läsa första dagen i skolan. Hon säger också att tre sagor om 

dagen förmodligen skulle utrota analfabetismen i en generation, och att grunden läggs för 

barn läsinlärning så fort de får höra människor prata. Även Lindö (1986) följer den här teorin. 

”Sagan ger en god förförståelse och underlättar barnets egen läsning av sagan.” (Lindö, 1986, 

s. 90) Hon skriver också: 
Barn som möter barnlitteratur från späd ålder får 
aptit på böcker och blir motiverade att upptäcka 
skriftspråkets mysterier (Lindö, 2005, s. 25). 

 

   ”Man kan inte förvänta sig att barn ska bli bra på att läsa om det inte finns några böcker 

hemma hos dem” (Fox, 2003, s. 104). 

   Nilsson och Nilsson (1990) är lite inne på vilka böcker som ska läsas vid inlärning. De 

förkastar läseboken som finns i skolan och menar att läsinlärning lika gärna kan ske utifrån 

sagor och skönlitterära böcker där barnen får lära sig vad skönlitteraturen har att ge och 

samtidigt får de möta många olika sorters människor och kan på så sätt leva sig in i andras 

vardag. 

   Sjödin (1987) är också inne på det här med att läroböckerna inte håller någon standard. Hon 

har istället valt att arbeta så att barnen själva får rita och skriva sina böcker. Hon menar att 

barnen på så sätt lär sig både att läsa och att skriva.  

   Sagan hjälper inte bara barnen att lära sig läsa, det finns så otroligt mycket mer. Att sitta och 

lyssna på saga kräver koncentration. Denna stärks genom att regelbundet lyssna på saga 

(Sjödin, 1987). Stökiga och aktiva barn stärker också dessa sin koncentrationsförmåga. De 

klara ofta av att lyssna på sagor mycket koncentrerat. Färdighetsträning i ett meningsfullt 

sammanhang (Lindö, 1989). 

   När barnen är riktigt små är det ”jaget” som är det centrala, det finns ingen annan. De små 

barnen är otroligt egocentriska. Men genom att regelbundet lyssna på sagor stärks barnens 

empatiförmåga (Granberg, 1996). Deras förhållande till varandra stärks och 

samarbetsförmågan utvecklas. När barnen lär sig att det finns någon utanför sig själv lär de 
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sig också mer om sig själv (Lindö, 1989). Litteratur hjälper till att lösa livsfrågor (Amborn & 

Hansson, 1998). 

   Att läsa och samtala om litteratur lär barnen även att vara kritisk och påvisar att du behöver 

inte nöja dig med vad som helst och allt som skrivs är inte sant (Chambers, 2002).  

”Boksamtal är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som väckts av boken och den 

tolkning (de tolkningar) vi tillsammans skapat ur texten” (Chambers, 2002, s. 23). 

 

2.5 Varför ska vi kunna läsa? 
 
En läsupplevelse skall kännas i hela kroppen. En 
skicklig författare kan med ord levandegöra tankar, 
känslor, upplevelser och drömmar som vi inte själva 
kan formge. /…/ En god läsförståelse är nödvändig 
för att man som läsare skall kunna känna med och 
leva sin in i andra människors livssituation, vilket 
/…/ är oerhört väsentligt för att utveckla ett 
demokratiskt tänkande (Lindö, 2005, s. 97). 

 

   Enligt Kursmålen i Svenska (Skolverket, 2000) ger utbildning i ämnet svenska eleverna 

möjlighet att via skönlitteratur lära sig att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och 

skriva. Ämnet är ett hjälpmedel för elevernas språkutveckling. Skönlitteraturen är av stor vikt 

i arbetet med språkutveckling, och den hjälper till att skapa den egna identiteten. Språket är av 

vikt för att eleverna ska kunna utveckla sin kommunikationsförmåga, deras tänkande och 

deras kreativitet. Språk är lika med kunskap. Språket hjälper också till att utveckla barns 

erfarenhets- och begreppsvärld. 

   ”Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands historia 

och kulturella identitet. Språket speglar också den mångfald av kulturer som berikar och 

formar samhället” (Skolverket, 2000, s.1). Skönlitteratur är en del av detta kulturarv som 

tillgodogörs genom läsning. Den förmedlar olika värderingar och eleverna förståelse för andra 

människor och deras kultur stärks. 

   Inom ämnet svenska ska eleverna bland annat tillgodogöra sig följande mål: 
- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att 
läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av 
eget intresse,  
- utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp 
av språket, både individuellt och i samarbete med 
andra,  
- utvecklar sin förmåga att i dialog med andra 
uttrycka tankar och känslor som texter med olika 
syften väcker samt stimuleras till att reflektera och 
värdera, 
- får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom 
att möta skönlitteratur och författarskap från olika 
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tider och i skilda former från Sverige, Norden och 
andra delar av världen, 
- utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för 
att hämta information /…/ samt utvecklar sin 
förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika 
källor och budskap, 
- stimuleras till eget skapande och till eget sökande 
efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i 
kulturutbudet, (Skolverket, 2000, s. 1-2). 

 
   Svenskämnet har till uppgift att behandla ”språk och litteratur som en helhet” (Skolverket, 

2000, s.2). De menar att detta ska göras redan med de små barnen då det klarar av att 

argumentera och prata omkring sin litteraturupplevelse. Inte heller ska det glömmas bort att 

de stora barnen fortfarande fantiserar och berättar. Skillnaden ligger bara i vilket sätt de gör 

det. Med andra ord det finns ingen speciell ordning barnen/eleverna bör lära sig på. 

   ”Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att 

uttrycka vad de känner och tänker” (Skolverket, 2000, s.2). Att få lyssna är ett viktigt medel 

för att uppnå detta, ett bland många. 

   ”Språket är av grundläggande betydelse för lärandet” (Skolverket, 2000, s. 3) och det 

utvecklas via socialt samspel och när de läser, skriver och tänker i meningsfulla sammanhang. 

Språkutveckling leder till empatiförmåga, det ger förståelse föra andra människor och det ger 

en möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt till den kultur vi lever i.  

 

2.6 Sagans magi 
Det var en gång…och sen levde de lyckliga i alla sina dagar. Detta är fraser som förflyttar oss 

till en helt annan värld, sagans värld. Vi lämnar den kanske trista vardagen för att under en 

liten stund få vara en prinsessa som vaktas av en drake, eller så får vi klättra bland molnen 

samtidigt som vi bär på en höna som värper guldägg. 

   Det handlar om att skapa en stämning och en trygghet för barnen som gör att de vågar kasta 

sig ut i det okända (Granberg, 1996).  

   Lundin Rossövik (2002) ger en tydlig bild av hur man kan arbeta med sagan i sin bok Följ 

med till sagans land. Hon beskriver att vi ska använda oss av sagan för att förflytta oss till 

fantasins land. Genom att tillsamman, vuxna och barn, flyga iväg till landet lång bort får vi en 

gemenskap som vi vid andra tillfällen kan minnas tillbaka till och gemensamt prata om. Detta 

skapar en trygghet. Hon menar också att barn använder hela sitt känsloliv när de ger sig in i 

fantasin.  

   När man ska läsa en saga för barn är inledningen otroligt viktig, detta för att få dem i 

stämning, nu ska det hända något (Granberg, 1996). Hon ger i sin bok Småbarns sagostund en 
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mängd exempel på hur du ska göra detta. Bland annat kan du ha en speciell sång som alltid 

sjungs precis innan sagan ska börja. Vikten av detta pekar också Lundin Rossövik  på. Att 

skapa ritualer är centralt. Ritualerna ska göras både innan och efter sagostunden. 

   Det barnen verkligen får med sig från sagostunden säger Ann Granberg är ”att det skapar en 

ombonad stämning av trygghet.” (Granberg, 1996, s.25) 

 

2.7 Sagans makt  

Sagan har inte bara en magi som är enastående, den har också en väldig makt på människan. 

Folksagan var till exempel inte tillåten bland de lägre stående klasserna långt in på 1800-talet. 

Barnen fick inte höra sagor så de började önska sig guld och gröna skogar. De kunde ju inte ta 

sig ifrån den samhällsklass de levde i (Lindö, 1986). 

   Även som politisk propaganda har sagan använts. Ett lysande exempel på detta är den 10 

mars 1976. Då publicerades sagan Pomperipossa i Monismanien i Expressen. Allas vår Astrid 

Lindgren hade fått nog av den skattepolitiken som socialdemokraterna förde och som visade 

att hon skulle betala 102 procent i skatt. Finansminister Sträng menade att hon hade räknat fel 

och detta ledde till ett skatteuppror i Sverige. Tillslut erkände socialdemokraterna sitt fel. Det 

året förlorade socialdemokraterna sin regeringsposition för första gången på 40 år (Wikipedia, 

2006). 

   Astrid Lindgren har på flera sätt fört debatter via sina texter. 1978 tilldelades hon Tyska 

Bokhandels fredspris. I sitt tal skrev hon om inte bara våldet i världen utan också om det som 

förekommer i hemmet. Efter lite debatter fram och tillbaka om huruvida hon skulle få hålla 

sitt tal eller ej, ledde det till att Sverige förbjöd barnagan i lag (Wikipedia, 2006). 

   Ytterligare exempel på hur sagan har använts som propaganda och visat sin makt är under 

andra världskriget i Tjeckoslovakien. Människan förde genom sagan propaganda mot Hitler 

och nazisterna så till den milda grad att nazisterna kände sig tvungna att förbjuda den (Lindö, 

1986). 

 

2.8 Högläsning 
Barn älskar när vuxna läser för dem, framför allt om man i sin högläsning verkligen går in i 

rollen och är inspirerad. Därför gäller det att man är väl förtrogen med materialet som ska läsa 

(Granberg, 1996). Det fungerar helt enkelt inte om man stakar sig. Att intonera är viktigt, t ex 

att viska när personen i sagan viskar. Detta gör att berättelsen får liv. ”Den röst som förmedlar 

berättarens egen fascination av sagan fångar lyssnares uppmärksamhet” (Granberg, 1996, s. 
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58). Saknas engagemanget i läsningen kan man lika gärna låta bli att läsa i huvudtaget. Att 

fånga lyssnarskaran lyckas då aldrig. 

   Andra saker som är viktiga vid högläsning är att hålla en direktkontakt till lyssnarskaran. 

Ögonkontakt är ett sätt att hålla kontakten. Följ med i bilden när du läser texten. Detta kan 

framför allt vara en viktig hjälp för de mindre barnen. Viktigt också att vara lyhörd på när de 

som lyssnar börjar tappa intresset. Då är det ingen mening att läsa vidare (Granberg, 1996). 

Välj korta böcker, då kan du hellre läsa flera (Ekström & Isaksson, 1997). 

   När man läser för det mindre barnen kan det vara bra att tänka på vissa saker. Små barn är 

så inne i sagan och de måste hela tiden veta, vad händer då och vad händer sen. Räkna med att 

bli avbruten i ditt läsande. Dessutom passar det inte ha för stor barngrupp att läsa högt för, 

utan fyra till fem barn är lagom (Granberg, 1996). 

   Ord man har stött på genom högläsning ät lättare att lära sig läsa. Obekanta ord är svårare 

att senare lära sig läsa själv (Fox, 2003). Detta kan också kopplas till Vygotskij som skriver: 

”Det som barnet ser och hör blir /…/ de första stödjepunkterna för deras kommande 

skapande.” (Vygotskij, 1995, s.31) 

   Sago- och högläsning handlar om att skapa en gemenskap, att få vara tillsammans. Det blir 

till en känsloresa tillsammans (Fox, 2003). Barn vill dessutom höra en saga om och om igen. 

De hittar en saga som passar deras utvecklingsnivå eller innehåller just de problem som de 

själva brottas med för tillfället (Bettelheim, 1979). Barnen kan därför byta identifikation med 

rollinnehavarna i sagorna beroende på var de befinner sig i livet. 

   Att få en nattsaga uppläst för sig är kanske det vanligaste sättet barn får höra sagor. Ekström 

och Isaksson (1997) hävdar att för det mindre barnen är inte detta ett bra sätt. För att lyssna på 

en saga behövs hög koncentration och när barnen ska sova vill vi just att de ska sova. Istället 

talar vi till deras fantasi och får motsatt effekt. Spänningen som sker gör att de istället blir 

piggare. 

   När ska vi sluta läsa högt för barnen? Det är många vuxna som slutar läsa högt för sina barn 

när de själva lär sig läsa (Ekström & Isaksson, 1997). Många barn lär sig inte läsa på grund av 

rädsla för att föräldrarna ska sluta läsa för dem. Dessutom är det en dum idé att sluta läsa för 

dem på grund av att deras läsförmåga är ny. De klarar inte själva av att läsa de böcker som de 

har blivit vana att lyssna till. Kapitelböckerna med sin spänning är något de inte längre får 

tillgång till. Högläsningen är också som tidigare nämnt ett sätt att skapa gemenskap mellan 

läsaren och lyssnaren. Dessutom kan en vuxen prata med barnen med en gång om det är något 

i boken som de inte riktigt förstår eller som de finner skrämmande. Barnens tankar om det 

skrämmande blir också tillåtna, det är något den vuxne accepterar (Bettelheim, 1979). 
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   Att läsa högt för barnen har många förtjänster, med andra ord läs! Eller som Einstein lär ha 

sagt till en mamma som kom och frågade vad hon skulle göra för att hennes son skulle bli 

intelligent. ”Läs sagor för honom!” Mamman trodde att Einstein skämtade och frågade vad 

hon skulle göra sen. ”Läs mer sagor för honom!” (Fox, 2003, s. 114). 

 

2.9 Att berätta 
”Vardagliga berättare behövs som krydda och förgyllare av tillvaron” (Granberg, 1996, s. 49). 

Barn älskar att sitta och lyssna på historier som de sen leker och bearbetar på olika sätt. Och 

visst älskar vi vuxna också att lyssna på sagor. Kanske är det bara en vits och ibland är det de 

där magiska i sagans land, men lyssnar gör vi. Berättelserna väcker bilder och föreställningar 

till liv som ger oss en gemensam inspiration (Ärnström & Hagberg, 1991). 

   Alla kan berätta, och är man inte van så får man öva (Lundin Rossövik, 2002). Det viktiga 

är att vi väljer berättelser som vi själva tror på och står för. Det kan lika gärna vara 

självupplevt som en konstsaga, det spelar ingen roll (Ärnström & Hagberg, 1991). Men i 

vilket fall som helst måste man räkna med att bli avbruten när man berättar för barn. Att 

berätta betyder att vi för en dialog (Granberg, 1996). 

    Att berätta för barn om det som är självupplevt brukar vara en succé. Dessa berättelser 

gillar barnen på grund av att de kan sätta sig själva i centrum, det speglar deras egna 

levnadsöden och erfarenheter (Ärnström & Hagberg, 1991). 

   När man ska berätta för små barn kan det vara viktigt att tänka på att de är utvilade och att 

det inte förekommer en massa störande ljud och moment (Granberg, 1996). Det är viktigt att 

man lyckas fånga deras intresse, och framför allt att kunna hålla kvar det. Tänk också på att 

precis som vid läsning använda sig av ritualer så barnen vet vad som komma ska och vad som 

förväntas av dem. Barnen ska kunna sitta bekvämt och det ska vara en trygg miljö. Det är ofta 

bra att berättaren sitter framför barnen som sitter i en halvcirkel (Granberg 1996). 

   Har man svårigheter att lära sig det material som man vill berätta om för barnen kan man 

använda sig av små sagokort, eller andra lämpliga ”trix” som hjälp på vägen. Läs mer om 

dessa i Lundin Rossöviks (2002) bok Följ med till sagans land. Hon ger bra tips på detta och 

mycket annat som kan vara förknippat med berättarstunden. 

   När man berättar behövs inga bilder (Lundin Rossövik, 2002). Orden skapar bilder i vårt 

medvetna, bilder som är våra egna och som ingen annan kan förstå eller tolka. Men det är 

givetvis roligt att kunna förmedla sina egna bilder. Att använda sig av illustrationer och bilder 

i berättandet kan blockera din egen fantasi (Ärnström & Hagberg, 1991). ”Fantasi skapar en 
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inre film eller ett bildspel” (Ärnström & Hagberg, 1991, s. 31). Granberg (1996) däremot 

menar att små barns utvecklingsförmåga inte är tillräckligt utvecklad. Inte förrän de har hört 

berättelsen om och om igen kan man här låta bli bilderna.  

   Det händer ofta att barn vill höra på samma berättelse om och om igen; mormor berätta om 

hur det var när du var liten. Säljö (2005) skriver att ”lära är att återupprepa” (s. 224).   Det är 

historier de kan höra om och om igen. Anledningen till  varför det är så beskriver Ärnström 

och Hagberg på följande sett: 
Barn vill ofta höra en berättelse omigen. Den kan 
vara så fascinerande att lyssna på fastän all vet ”hur 
det ska gå”. De lyssnar inte bara för att informera 
sig om historiens handling, de lyssnar för att en 
stund få befinna sig i historiens värld (Ärnström & 
Hagberg, 1991, s. 17). 

   

  Eller som ett barn lär ha uttryckt sig på frågan om vad som skulle hända om det inte fanns 

några berättelser: ”Det skulle inte finnas någon värld, för berättelser skapade världen” 

(Ärnström & Hagberg, 1991,s. 11).  

 

2.10 Sagans terapeutiska verkans 

Bettelheim (1979) ville med sin bok Sagans förtrollade värld påvisa nyttan av att läsa sagor 

för barn. Han menar att sagans utgångspunkt är på samma nivå som barnens emotionella och 

psykiska utveckling. Sagan förskönar inte verkligheten menar han. Sagan tar upp känslor som 

avundsjuka och hat och gör det tillåtet att känna dem. Den tar livets svårigheter på fullaste 

allvar. 

   En saga kan vara våldsam men livet är inte heller alltid sockersött. Barn upplever 

våldsfantasier, därför ska vi också läsa om det för barnen menar.  
Det barnet behöver mest av allt är en symbolisk 
framställning av hur man bäst griper sig an med 
dessa frågor för att kunna i trygghet växa upp till 
mogen ålder (Bettelheim, 1979, s. 14). 

 
   Anledningen till att ett barn vill höra samma saga om och om igen har att göra med just 

detta. Känslorna som sagan väcker finns redan hos barnen och de klarar av att bearbeta dessa. 

Entusiasmen som barnen visar för sagan för tillfället kan smitta av sig på föräldrarna. Det är 

då viktigt att som förälder inte försöka analysera varför barnen tycker att sagan är så bra. Då 

försvinner anledningen till varför sagan var så bra från början. Ibland behöver ens tankar vara 

ens egna. ”Sagan berikar barnens liv och sprider förtrollning över det just därför att de inte 

förstår hur den utövar sin magi” (Bettelheim, 1979, s. 26). Det är själva sagan som är det 
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viktiga, den kan i sig själv vara minst lika tröstande som en vuxen kan vara, men med det 

menas inte att den vuxne inte ska vara närvarande när barnen bearbetar den. Ofta räcker det 

att bara vara där. 

   Bettelheim (1979) är inte ensam om att påvisa att sagan har djupa terapeutiska egenskaper. 

Forskning har gjorts med användandet av sagan både med vuxna och barn. Sagorna minskar 

ångesten och kan ta en ur vissa invanda mönster så som sängvätning och motorisk oro. Detta 

skriver Lindö (1989) om i Sagospråket. Det sagan gör är att barnen (eller de vuxna) hittar 

någon att identifiera sig med. En sagostund är trygg samtidigt som man får ge utlopp för sina 

känslor via sagan. 

   Att läsa saga kan vara behjälpligt på många sätt. Om ett barn som via sagor har lärt känna 

många nya människor lär det sig också att träffa nya människor i verkliga livet. De lär sig att 

trots att en människa kan se skrämmande ut behöver så inte vara fallet utan det kan visa sig 

vara en ny spännande bästa vän. Nya människor är inte längre ett hot (Bettelheim 1979). 

   Sagan har länge använts som ett terapihjälpmedel. Inom hinduisk läkemedelskonst läste 

man en saga för den psykiskt sjuke som patienten kunde relatera sitt eget problem till. Så det 

är inget nytt påfund (Bettelheim, 1979). 

   Om ett barn blir skrämt av en saga vilken inte alls är omöjligt, så är det viktigt att 

pedagogen tar det på fullaste allvar och bearbetar detta tillsammans med barnet (Lundin 

Rossövik, 2002). 

 

2.11 Sagan som tema 
Tematisk undervisning utmärks bland annat av att 
olika ämnen integreras till en helhet, att olika 
färdigheter, som att läsa och skriva, övas i 
funktionella sammanhang och att det tematiska 
innehållet sätts i centrum. Tematisk undervisning 
utmärks också av att innehållet i undervisningen har 
en tydlig koppling till elevernas vardagserfarenheter 
och vardagliga förståelse av olika samhälleliga 
förhållanden och företeelser. Ett tredje utmärkande 
drag för tematisk undervisning är att den är 
oberoende av traditionella läromedel och att läsning 
av olika typer av skönlitterära texter har en central  
funktion i det kunskapssökande arbetet (Nilsson, 
1997, s. 12). 

 
   En saga har så mycket mera att lära än bara själva upplevelsen, den lär oss nya saker om 

andra människors livsöden och förhållanden och det är när detta möter barnens egna 

erfarenheter som de verkligen kan tillgodogöra sig kunskapen. Det blir något mer än bara 

underhållning för stunden (Nilsson, 1997). 
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   Ett bra sätt att tillgodogöra sig sagans innehåll är att leka den (Granberg, 1996). Hon pekar 

dock på att det inte ska vara en schemalagd aktivitet utan det ska ske på barnens initiativ. 

Lundin Rossövik (2002) säger däremot att det kan visst vara schemalagt. Hon skriver om att 

det är bra att förflytta sig till en större sal eller utomhus och där leder en vuxen en 

dramatisering av sagan. Det viktiga för pedagogen är att leda barnen i deras roller och på så 

sätt skapa en inlärning. Hon säger också att dramatiseringen ökar den sociala kompetensen. 

När leken ska avslutas är det viktigt att detta görs tydligt så att barnen får möjlighet att 

förflytta sig tillbaka till verkligheten. Det är bra att upprepa leken vid flera tillfällen. 

   Att leka en saga är mycket bra säger även Lindö (1989). Barnen tränar sin förmåga att 

umgås med andra individer, det tränar sin inlevelseförmåga och det lär sig något om sig själva 

och världen runt om kring. 

   När man ska använda sig av sagan i ett temaarbete så är det viktigt att pedagogen redan 

tidigare är på det klara med vad som ska belysas, ett bra sätt kan vara att sätta upp en 

tankekarta innan arbetet startar. Beroende på vilken saga som ska bearbetas kan väldigt 

många ämnen vävas in; matematik, historia, samhällskunskap, svenska, bild, idrott med mera 

(Lundin Rossövik, 2002). Att lära sig dessa ämnen via sagan gör det mera meningsfullt för 

barnen än att behöva läsa det från en faktabok som inte sätter det i sitt sammanhang. Barnen 

hittar svar i sagan som skiljer sig från dem vi vuxna ger dem (Amborn & Hansson, 1998). 

   Arbetar man med sagan är det av största betydelse att föräldrarna involveras och hålls 

underrättade om vad som berörs. Detta för att barnen och föräldrarna ska kunna samtala om 

det barnen arbetar med och att de läser för barnen hemma. Det kan också ske att barnen blir 

skrämt av det som berörs i sagan. Då är det av största betydelse att föräldrarna är medvetna 

om varför barnen har blivit rädda och för att de ska veta att pedagogerna tar det på allvar och 

bearbetar känslorna som väckts (Lundin Rossövik, 2002). 

   När ett tematiskt arbete sker är det mycket viktigt att barnen förstår och känner relevans till 

detta arbete. Texterna ska vara på barnens nivå så att de kan koppla samman dessa till sina 

egna erfarenheter. ”För att förstå och känna sig delaktig i den värld och verklighet man 

befinner sig i måste den enskilda människan ges möjlighet att relatera sin `lilla` historia till 

den `stora` (Nilsson, 1997, s. 42). 
 

2.12 Bilderboken och bildens betydelse 
För de mindre barnen är bilden väldigt central för att de ska kunna förstå vad sagan handlar 

om (Fox, 2003). Deras föreställningsförmåga är inte tillräckligt utvecklad och de kan inte 

själva skapa sig inre bilder (Granberg, 1996). 
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   I och med att TV:n har kommit för att stanna så har bilden blivit av stor vikt för alla och alla 

har tillgång till den. Detta är inte bara av godo, istället har bilderbokens bilder fått större 

betydelse och större vikt har lagts vid det konstnärliga (Nettervik, 2002). 

   Det viktiga i en bilderbok är att texten och bilden går hand i hand (Granberg, 1996). Bilden 

ska vara förklarande så det inte gör något om barnen inte förstår texten fullständigt. Texten 

ska finnas där men den får inte ta överhanden över bilden, lika lite som den få försvinna i 

bilden. De ska komplettera varandra. Sker detta och barnen får tillgång till både text och bild 

samtidigt utvecklas deras ”läsvana” och har lättare att senare få in samspelet mellan text och 

bild (Granberg, 1996).  

   Bilderbokens bilder följer alltid ett visst mönster, den följer en rörelse (Ekström & Isaksson, 

1997). Rollinnehavarna i boken rör sig näst intill alltid i samma riktning från vänster till 

höger. Den följer alltså läsriktningen. Även hemmet visas i väster och rollinnehavarna ger sig 

ut på den magiska resan åt öster (Ekström & Isaksson, 1997). 

   Den första svenska bilderboken kom 1882. Den var illustrerad av Jenny Nyström och hette 

Barnkammarens bok.  Övriga tidiga och stora bilderboksförfattare är Elsa Beskow och Ottilia 

Adelborg. Idag har Sverige ett högt anseende i världen om att göra konstnärligt utformade 

bilderböcker (Nettervik, 2002). 

 

2.13 Att välja TV framför boken  

Lindö (2005) beskriver att sedan massmedia kom berättar vi mycket mindre berättelser för 

varandra, vi sätter oss istället framför TV:n och tror att den berättar för oss. Detta gör att vi 

tappar förmågan att konversera med varandra och vi blir mindre sociala människor. TV:n 

sänder dessutom en mängd våldsprogram som barnen tittar på. Vi måste läsa och berätta för 

barnen som motvikt. 

   För mycket TV-tittande är dessutom hämmande för fantasin, den gör så att barnen inte 

längre klarar av att framkalla egna bilder i huvudet vid t ex läsning (Fox, 2003).  

   Idag görs många tecknade filmer med våra gamla folksagor som motiv. Men istället för att 

ta vara på levnadsvisdomen i dem görs de schablonmässiga. Senare massproduceras leksaker 

och spel och liknande saker och säljs för mångmiljonbelopp. Och efter det kommer serierna 

av figurerna i filmen (Nilsson & Nilsson, 1990). Sagans kärna går förlorad. Dessutom klarar 

inte barnen av att selektera alla de intryck som TV:s bilder ger dem och chansen till 

bearbetning försvinner. TV-tittande ger koncentrationssvårigheter, medan sagan ger barnen en 

chans att skilja mellan verklighet och fantasi (Lindö, 1989). 
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   Många tror kanske att TV-tittande är bra för språkutvecklingen, barn möts av en mängd ord. 

Så är inte fallet. TV:n talar till barnen, inte med dem vilket behövs för att skapa ett 

meningsfullt lärande. Du kan inte fråga TV:n vad det eller det ordet betyder (Fox, 2003). 

Även Amborn och Hansson (1998) anser detta. Istället ska barnen leka menar de. Utveckling 

sker via social kontakt.  

   Forskning har också visat att pojkar är mera mottagliga för TV-tittande än vad flickor är. 

När barnen själva ska skriva sagor om hjältar så väljer pojkarna en hjälte från TV och skriver 

om medan flickorna oftare väljer att identifiera sig med figurerna i skönlitteraturen (Lindö, 

1989). 

   Ska man se på begreppet våld så finns det både i TV och i sagorna (Sjödin, 1987). Ska man 

då läsa våldssagor för barn, blir de inte rädda? Här är bilderna av enorm betydelse. Bilderna 

via TV-tittande kommer med våldsam fart medan en saga bara har få bilder. Dessutom är 

barnen inte ensamt med boken. Vuxna finns tillhands. 

 
2.14 Teoretiska utgångspunkter 
Människan är en kreativ varelse och har så varit i alla tider. Det är människans kreativitet som 

ligger till grund för alla uppfinningar som människan har skapat, det är människans kreativitet 

som har gett oss alla vackra tavlor att begrunda och det är människans kreativitet som har gett 

oss folksagan (Vygotskij, 1995). Eller som Säljö (2005) skriver: 
Att lära är att tillgodogöra sig delar av samhällets 
samlade kunskaper och färdigheter/…/, och det är 
just genom att tillägna sig sådana färdigheter som 
individen utvecklas till att bli en kulturvarelse med 
vissa förmågor” (s 22). 

    

   Människans fantasi ligger till grunden för kreativiteten och Vygotskij (1995) menar att 

kreativiteten ligger till grunden för människans framåtsträvande. Det är detta som skiljer oss 

från djuren.  
Kreativitet kallar vi en sedan mänsklig aktivitet som 
skapar någonting nytt, oavsett om det skapade är ett 
ting i den yttre världen eller en konstruktion av 
intellektet eller känslan (Vygotskij, 1995, s.11). 

    

   Kreativiteten speglas från den tidiga barndomen. Barns kreativitet ges till uttryck i deras 

lekar, men barnens lekar är inte nyskapande utan de växer fram från deras tidiga erfarenheter, 

som de sedan med hjälp av fantasin och kreativiteten omvandlar till deras egen 

upplevelsevärld. ”Fantasin /har/ en mycket viktig funktion i en människas beteende och 

utveckling” (Vygotskij, 1995, s. 22).  
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   Ett sätt för barn att utveckla sin kreativitet är genom sagor. En saga är en ny kombination av 

redan existerande element. Den utvecklas från tidigare erfarenheter som vävs samman med 

nya (Vygotskij, 1995). Ett barn har mycket mindre fantasi än vad en vuxen människa har, 

beroende på att de inte har tillgång till lika mycket erfarenheter. Däremot så tror barnen 

mycket mer på produkten av fantasin, den blir mer verklig för dem.  

   Fantasin är olika och typisk beroende på vilken utvecklingsfas barnen befinner sig i. Den är 

som mest utvecklad i den tidiga barndomen medan den avtar desto äldre barnen blir. Detta 

kan tydligt märkas när barnen kommer upp i skolåren och inte längre ritar på samma sätt som 

tidigare (Vygotskij, 1995). 

   Språket är av stor betydelse och det besitter människan redan från födseln (Säljö, 2005). De 

språkliga redskap som människan tillhandahåller, det är genom dessa vi socialiserar med 

andra människor. Språket blir ett redskap för människan och dess tänkande. 
Det är igenom språket som vi utvecklar och 
formulerar kunskaper och insikter, och det är också 
främst genom språket vi kommunicerar våra 
erfarenheter och iakttagelser till andra. Språket ör 
det redskap med vilket individen kan låna insikter, 
färdigheter och kunskaper av andra” (Säljö, 2005, s. 
81) 
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3. Empiri 
Så här långt har nu en bredare inblick i området saga följt. En kartläggning av hur sagans 

användningsområden ser ut har gjorts med grund i tidigare studier. Ett syfte har klargjorts och 

frågor att arbeta efter är gjorda. Dessa är följande: 

• Hur behandlas skönlitteratur- och sagoläsning i förskolan och skolan?  

• Vilka betydelser har böcker för barn?  

• Hur kan man använda sagor/skönlitteratur i undervisningen? 

• Är bilden a betydelse i arbetet med sagan? 

    

   Nu följer ett stycke i uppsatsen som ska belysa själva undersökningen, vilken metod som 

använts, hur insamlandet av data gått till, vilka etiska principer som har följts, en redovisning 

av resultatet som har samlats in och en analys av detta. 

 

3.1 Metod 
För att försöka svara på uppsatsens problemformuleringar genomfördes ett antal intervjuer 

med lärare i kategorierna förskolelärare, lärare i förskoleklass och klasslärare. Detta för att få 

ett så brett spann av olika svar som möjligt. Syftet med intervjuerna var att få ut ett så 

generaliserbart resultat som möjligt, och därför valdes det breda urvalet av respondenter 

(Denscombe, 2000) 

   Den intervjumetod som valdes var semistrukturerade intervjuer då intervjuaren vid en sådan 

intervju har en mall med frågor (se bilaga 1) att utgå ifrån men där möjligheter till vida svar 

ges och även möjligheter att spinna vidare på svaren (Denscombe, 2000).  

   Till en början funderade jag på att använda en kvantitativ metod för att få in så många svar 

som möjligt och se i vilken utsträckning sagor användes i undervisningen. En enkät hade givit 

ett bredare spektra av svar men det hade inte gett mig på vilket sätt sagan används. På grund 

av detta och även på grund av tidsbrist hos många pedagoger strax innan jul och även hos mig 

själv valde jag istället att göra intervjuer. 
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 
identifiera egenskaper och beskaffenheter hos 
något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen (Patel & 
Davidson, 2003, s. 78). 
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   För att finna svar på de problemformuleringar jag valde att i utgå från i uppsatsen fann jag 

att en intervju skulle nog intervjuer skulle nog  trots allt vara det bästa medlet för att uppnå 

kunskapen. 

   Intervjuerna baserades på en intervjuguide där de ämnen som behandlades under intervjun 

fanns och i vilken ordning de skulle behandlas (Kvale, 1997). Kvale (1997) beskriver att 

frågorna vid en intervju bör var korta och enkla och att det bör finnas olika sorters frågor. Det 

bör finnas inledande frågor, uppföljande frågor, sonderande frågor, specificerande frågor, 

direkta frågor, indirekta frågor, strukturerade frågor, tolkande frågor och detta ska avvägas 

med tystnad som ger möjlighet till eftertanke. 

   Vid första kontakten med de personer som skulle intervjuas redogjordes ämnet för intervjun 

och ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Detta skriver Denscombe (2000) är väldigt 

viktigt. Jag valde att ha personliga intervjuer då detta gav mer i den aktuella undersökningen 

och det var lättare på så vis att boka en intervjutid. Till en början hade jag en tanke på att 

skicka ut intervjufrågorna till informanterna innan själva intervjun så att de hade möjlighet att 

förbereda sig, detta blev dock inte fallet. Det hade att göra med tidsbrist. 

  Vid en intervju är det bra att göra en ljudupptagning, för att få med allt som informanten 

säger och för att det ska bli så exakt återgivet som möjligt. Detta kändes extra relevant som 

ensam skribent. Att ha en ljudupptagning ger möjlighet till att mer fokusera på det outsagda i 

en intervju som t ex kroppsspråk. Detta kan sedan bokföras via fältanteckningar (Denscomb, 

2000). 

 

3.1.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Genom att välja intervju som metod för insamlande av data, görs ett val att inte få in en större 

mängd av data. Därför kan sammanställningen av resultatet på intet sätt räknas som 

allmängiltigt.  

   Samtidigt sker vid en intervju en direktkontakt mellan informanten och intervjuaren. Detta 

gör att man under intervjuns gång kan kontrollera vad informanten säger och menar, allt för 

att få fram ett så riktigt svar som möjligt. Samtidigt är det väldigt svårt att veta om 

informanten i alla lägen är ärlig (Denscombe, 2000). Det gäller att som intervjuare vara så 

objektiv som möjligt och inte försöka färga informanten. Därför har jag inte valt att meddela 

min syn på ämnet som behandlas. 

   Intervjun är tillförlitlig på det sätt att en annan undersökare skulle vid ett annat tillfälle gå in 

och ställa samma frågor och få liknande svar. Jag som forskare har en grundinställning till 
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ämnen men denna har jag försökt att inte visa, allt för att resultatet ska vara så tillförlitligt 

som möjligt.  

    

3.1.2 Urval 

I undersökningen ville jag få fram ett så brett urval av informanter som möjligt, gärna hälften 

i skola respektive förskola. Informanterna valdes i stor utsträckning med slumpmässigt urval 

där jag letade reda på telefonnummer till olika förskolor och skolor (Denscombe, 2000).  

   Två av informanterna hade jag varit i tidigare kontakt med under olika praktiker. Det fanns 

en osäkerhet hos mig om jag skulle vända mig till dem på grund utav att jag visste hur de 

arbetar.  

   De övriga informanterna valdes slumpmässigt. Kontakt togs med förskolor och skolor i 

hemkommunen via telefon. Dessa valdes med tanke på var i kommunen de låg, en 

lättillgänglighet för mig som intervjuare. Det var också tanke att de låg i närheten av varandra 

då jag bokade in alla intervjuer utom en under samma vecka. En del förskolor valde att säga 

nej till att medverka vid intervjuerna, detta på grund av tidsbrist. På en del förskolor och 

skolor lotsades jag vidare till andra avdelningar då de ansåg att de hade mer att komma med 

eller mera tillgänglig personal (Denscombe, 2000).   

   Vid telefonkontakten presenterades undersökningen och tid bokades.  

   Från början var tanken att jag skulle ha intervjuer med fyra förskolepersonal, två pedagoger 

i förskoleklass och två lärare som arbetade med de tidigare åldrarna. Tyvärr blev en av lärarna 

sjuk i sista minuten och det fanns ingen möjlighet att boka om tiden. Därför togs kontakt med 

en pedagog i ytterligare en förskoleklass. Antalet respondenter var tillslut åtta stycken. 

   Med tanke på vilket ämnen som diskuterades under intervjun valdes att inte kontakta 

”överordnade instanserna” (Denscombe, 2000, s.142) som Denscombe skriver kan vara bra att 

göra. Det var inget känsligt ämne som behandlades och det som ville uppnås kunde inte skada 

någon om det kom ut.  

    

3.1.3 Genomförande 

Intervjuerna har genomförts på informantens arbetsplats. Jag inledde med att presentera mig 

kort och berätta lite om uppsatsen och vad jag ville uppnå med intervjun. Jag hörde mig även 

för om det var okej att jag gjorde en ljudupptagning av intervjun. Jag klargjorde att det var 

endast jag som skulle lyssna på bandet och att de skulle var helt anonyma i undersökningen. 

Allt detta gjorde jag för att skapa en så bekväm miljö som möjligt (Denscombe, 2000).  
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   I undersökningen valde jag att ta fasta på sagan och inte övrig barnlitteratur och detta 

förklarades innan intervjun började. Dock var det många svar som involverade både sagan 

och övrig barnlitteratur.  

   Bandspelaren jag använde hade före intervjuerna kontrollerats så att den skulle fungera. Jag 

såg också till att det fanns batteri så att det skulle räcka oavsett hur lång intervjun skulle bli. 

Bandspelaren placerade jag sedan under intervjun mellan mig och informanten. Placeringen 

oss emellan var i största möjliga mån att vi satt i 90 graders vinkel. ”Detta tillåter 

ögonkontakt, men utan den känsla av konfrontation som lätt uppstår om man sitter mitt emot 

varandra” (Denscombe, 2000, s. 143). 

   Själva intervjun inleddes med en enklare fråga, allt för att göra informanten så bekväm som 

möjligt. Sen försökte jag att i så stor mån som möjligt att lyssna av informanten i deras svar. 

Ibland upprepades frågan och jag stressade inte med att få fram svaren , utan ibland fick 

tystnaden prata (Denscombe, 2000).  

   Efter de två första intervjuerna valde jag att lägga till ytterligare en fråga som behandlade 

vilken roll bilden hade för barns förståelse av sagan. Detta valde jag att göra med tanke på att 

de tidigare informanterna själva hade pratat om dess betydelse. 

   Som tidigare nämnts så bandades intervjuerna. Detta gjordes med en MP3-spelare med gott 

om utrymme för materialet. Samtidigt fördes fältanteckningar. Detta gjordes som en 

säkerhetslina ifall något skulle hända med inspelningen (Denscombe, 2000). I 

fältanteckningarna kan koncentration läggas på att observera informantens kroppsspråk. Dock 

använde jag mig inte vidare av det, då det inte kändes som det hade betydelse för 

undersökningen.  

   Intervjuerna avslutades med att informanterna fick tillägga om det tyckte det fanns något 

övrig av betydelse inom ämnet. Till sist avslutade jag att tacka för att de ställt upp på intervju 

och delat med sig av sin tid (Denscombe, 2000). 

 

3.1.4 Bearbetning 

Efter intervjuerna skrevs ljudupptagningarna av intervjuerna ut. Detta för att få ett mera 

lättillgängligt material (Denscombe, 2000). Utrustningen som användes vid ljudupptagningen 

fungerade bra och därför var materialet relativt enkelt att skriva ut. Trots detta var det ett 

tidskrävande arbete, vilket inte riktigt var kalkylerat i tidsplaneringen.  

   När jag skrev ut materialet så valde jag att inte skriva kommentarer till eller att koda det, 

vilket Denscombe (2002) rekommenderar att man gör. Detta valde jag att inte göra på grunda 

av att intervjuerna inte var så omfattande. 
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   Materialet lästes sedan igenom ett antal gånger för att när själva arbetet med att redovisa 

och analysera materialet skulle sättas igång så skulle materialet finns i färskt minne (Patel & 

Davidson, 2003). Dessutom började jag med att tematisera utskrifterna med hjälp av 

färgmarkeringar. 

   Redovisningen av resultatet sker i teman istället för fråga för fråga. Detta valdes på grund av 

att svaren i frågorna går ihop, det finns ingen klar linje. I och med valet av att använda en 

semistrukturerad intervju så har även frågor tillkommit och i vissa fall någon fråga fallit bort 

på grund av svar på frågan har framkommit under andra frågor. 

   Redovisningen av resultatet försöktes hållas så neutral som möjligt för att läsaren ska få 

bilda sig en egen uppfattning (Bjurwill, 2001). Dock var det svårt och vissa tolkningar har 

framkommit genom val av citat (Patel & Davidson, 2003). 

 

3.2 Etiska överväganden 
När en undersökning ska genomföras finns det vissa saker som ska begrundas. Det viktigaste 

som ska tänkas på är att det finns ett informerat samtycke mellan den som genomför 

undersökningen och de informanter som medverkar. Detta sker för att beskydda människors 

egna vilja (Forsman, 1997).  

   Vetenskapsrådet (2002) beskriver att det finns fyra etiska huvudkrav som ska följas när man 

bedriver forskning på människor inom området humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

   Informationskravet – med detta krav menas att de som berörs av undersökningen ska ha rätt  

att veta vilket syfte som ligger bakom undersökningen. De har också rätt att få reda på vad 

deras roll i undersökningen går ut på. Här är de viktigt att det framgår att deltagande är helt 

frivilligt. 

   Samtyckeskravet – det är för de deltagande helt frivilligt att ställa upp som informanter i 

undersökningen. Detta krav innebär helt enkelt att man ska införskaffa ett samtycke från 

deltagarna att de vill vara med. De har också själva rätt att välja hur länge de vill deltaga och 

på vilka premisser de vill medverka. De har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill. 

   Konfidentialitetskravet – de medverkande ska få veta att det under inga omständigheter ska 

kunna gå att identifiera dem i undersökningen. För en läsare är de totalt anonyma och en 

utomstående ska inte kunna finna deras identitet på något sätt. 
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   Nyttjandekravet – den data som har insamlats från informanterna kommer inte att på något 

sätt användas till något annat än för undersökningen. Det som har framkommit i 

undersökningen kan inte på något sätt ligga till last för medverkaren. 

   Dessa krav baserades undersökningarna till den här uppsatsen på. Informanterna har vid en 

första kontakt fått reda på mitt syfte med att göra undersökningen. Då har jag enkelt ställt 

frågan om de vill medverka (Denscombe, 2000). Det har också framkommit till den som ska 

intervjuas att ingen annan kommer ha tillgång till det insamlade materialet utom jag och 

informanterna kommer att vara helt konfidentiella (Patel & Davidson, 2003). I redovisningen 

av resultatet benämns därför de medverkade som informant 1 och så vidare. Jag har även valt 

att inte nämna var någonstans i Sverige undersökningen har genomförts. Även detta med 

tanke på informanternas konfidentialitet.  

   Intervjuutskrifterna har jag valt att koda genom att bara benämna vilken informant det rör 

sig om, t ex informant 1. Detta gör de möjligt för mig att hålla reda på vem personen är men 

det blir omöjligt för någon annan att ta reda på det (Denscombe 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

4. Resultatredovisning 
Resultat är baserat på åtta intervjuer. Informanterna är personer som arbetar inom förskolan, 

förskoleklass och skolan. Det är fyra intervjuer med förskolepersonal, tre som arbetar i 

förskoleklass och en lärare som arbetar i ettan. För att förenkla har jag valt att benämna dem 

enligt vilken ordning jag intervjuade dem. Därför kommer de att benämnas som informant 1 

och så vidare. De fyra första är förskolepedagoger, nästa tre är förskoleklasspedagogerna och 

den sista är läraren. 
  

4.1 Används sagan 
Det är stor skillnad på hur väl utarbetat och medvetet informanterna använder sagorna som en 

del av arbetet. Det vanliga är att sagan används vid vilorna i förskolorna och att läsa en liten 

del varje dag, antingen i början av dagen eller som avslutning. Det verkar dock som om alla 

barn någon gång under dagen får något läst för sig, allt från fem minuter till en halv timme. 

   Däremot verkar det vara den modernare barnlitteraturen som är vanligast att läsa för barnen. 

Men det finns en del som arbetar medvetet med folksagor och konstsagor, och som har ett väl 

utarbetat syfte med det. 

   Informant 8 börjar varje dag med att läsa en kvart för barnen i en första klass. Då blir valet 

kortare sagor som hon kan avsluta. Dessa baseras på Sagor från a till ö som är en bok för 

bokstavsinlärning. Sen avslutar hon varje dag med att läsa en stund, från fem minuter till en 

halvtimme. Då blir det lite längre sagor som hon kan använda som kapitelböcker.  

   Även informant 4 och den förskolavdelning hon är på verkar ha ett väl arbetat sätt att arbeta 

med sagor. Där läses och berättas det sagor dagligen för barnen med hjälp av en mängd olika 

arbetsmetoder. Dessa kommer att förklaras närmare senare. Gruppstorleken på barnen varierar 

beroende på vilken metod man väljer att använda. Ibland kan det vara få barn som får lyssna 

på en saga t ex i samband med vilan och ibland använder de sig av berättande där hela 

barngruppen kan vara närvarande. 

   Informant 3 väljer att alltid läsa för en mindre grupp, medan det i skolan och 

förskoleklassen verkar vara vanligare att läsa i helgrupp. 

   Informant 7 berättar att hon ofta väljer att läsa i samband med fruktstunden för de 

förskoleklassbarn hon arbetar med. Sen har de ett arbetsmaterial som behandlar sagor och där 

har de en saga som de håller på och arbetar med hela läsåret. Dessutom går hon på 

eftermiddagarna över och arbetar på fritids. Där brukar de någon gång i veckan ta fram en lite 

längre bok att läsa, som de även kan dramatisera. Den här sagostunden är frivillig och ligger 
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ofta parallellt med t ex en uteaktivitet. Barnen har då mer motivation till att sitta stilla och 

lyssna, eftersom de har valt det själva. 

    

4.2 Sagornas möjligheter 
  Det är viktigt att läsa sagor (informant 3). 

   

Sagorna är en lärokälla om  man bara kan tänka 
(informant 4). 
 

   Alla informanter är eniga om att det är vikigt att läsa för barn. Boken har många möjligheter 

att lära barnen om samhället. 
Sagan berättar ju mycket för barnen. Den har ju ofta 
en sensmoral eller något ämne den vill ta upp i 
sagans form (informant 5). 

 
4.2.1 Språket 
Språket nämns som ett av de områden som barnen tillgodogör sig genom läsning, då framför 

allt högläsning. Genom att prata om det man läser ges barnen möjlighet att få en förståelse för 

det lästa (informant 1).  
Det har jättestor betydelse om man läser för barn. 
Det är ju det att deras språkutveckling får en 
jättestor skjuts (informant 2). 

 

   Informant 2 menar att det märks så tydligt på de barn som inte har någon som läser för dem. 

De har ett klart sämre ordförråd och sämre begreppsbildning. Hon menar också att det 

outtalade i texten och diskussionen runt det man läser har stor betydelse. Detta kan hon se på 

sin egen son som har dyslexi. Hon har läst väldigt mycket för honom under hans uppväxt och 

vid utredningar har det sagts att han hade varit mycket grövre dyslektiker om det inte varit för 

att hon läst så mycket för honom. 

   Genom att barnen själva får vara delaktiga i skapande och väljandet av sagor så stärks deras 

egen tillit (informant 4). Och det är anledningen till att personalen finns på förskolan. Och 

varje gång barnen tar fram sagor de själva varit med och påverkat innehållet i så stärks deras 

språkutveckling. Här berättar informanten om när en treåring gjorde sig en egen sagopåse och 

varje gång det sedan skulle berättas en saga så skulle det vara den sagopåsen som användes.  

   Informant 5 menar att om man läser för små barn så är det en begynnelse för svenskarbetet 

långt upp i åldrarna och hon tycker man ska fortsätta läsa långt upp i åldrarna, efter det att 

barnen har lärt sig läsa. Hon tror att det är många föräldrar som läser för sina barn.  
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   Informant 8 berättar om en gång när hon fick en ny etta. Där fanns det en flicka som inte 

hade fått sagor lästa för sig. Hon saknade många begrepp och ord. Hon visste t ex inte vad en 

prins, prinsessa eller drake vad för något. Detta gjorde att hon inte hade någon behållning av 

sagan utan störde de andra barnen istället. Hon fick då sitta och rita under sagostunderna 

istället. Detta gjorde hon enda tills det hon hade fått höra och se bilderna under terminens 

gång. Då kom hon smygande och vill vara med och lyssna. 

   Att förse barnen med de gamla orden som finns i de gamla folksagorna anser informant 8 

också är viktigt för barnen, här kan man hjälpa dem att finna associationer.  

   Det kan också vara bra för barnen som har svårt att lära sig skriva och bilda meningar. Då 

ges de möjlighet att genom sagan lära sig hur det fungerar hur meningar är uppbyggda och då 

kan de skriva. 

   Sagan tränar barnens förmåga till att läsa tyst för sig själva. Sagan tränar barnen att läsa 

högt för andra, den tränar barnens skrivförmåga och deras möjlighet att diskutera med 

varandra (informant 8). 

   När man läser för barnen får barnen lär de sig även den rytm som det svenska språket har, 

menar informant 3. Detta kan vara extra viktigt för barn som har ett annat språk än svenska 

som första språk menar informant 7 som arbetar på en mångkulturell skola.  
Ju mer man läser, ju mer man hör, /desto/ lättare har 
man att förstå språket (informant 7). 

 

4.2.2 Fantasin 

Sagan sätter fantasin i rörelse (informant 8). Det syns på de sätt barnen leker och målar. 

Många informanter menar att fantasin är av största betydelse för barnen utveckling.   
Den stimulerar fantasin. Fantasin tror jag är jätte-
viktig (informant 4). 

 

   Fantasin är ett av de viktigaste syftena med att läsa saga (informant 4), den ger oss nämligen 

en möjlighet att drömma oss bort. 

   När barn har fått höra en saga som påverkar dem så leker de den. Leken tränar deras 

förmåga att står framför fram och att uppträda (informant 8). De skapar ett drama och kanske 

spelar de upp det för några andra. 
Just när det gäller sagor är sagor oftast inte verkliga. 
Då vågar de mer. De vågar spela ut mer för då är 
det overkligt och gäller inte dem själva. De lever ut 
det mer där (informant 8). 
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   Informant 7 belyser vikten av att låta barnen få använda fantasin. Att den är utvecklande för 

deras individ. Framför allt sedan barnen idag utsätts för så mycket synintryck via TV och 

dator så behöver de sagorna för att själva få använda sin egen fantasi. Genom att läsa för dem 

får de möjlighet att skapa sig egna bilder. Och när man pratar om det lästa spontant ger man 

barnen en möjlighet att använda sin fantasi för att komma fram till lösningar. 

    

4.2.3 Matematik 

I en saga finns det hur mycket matematik som helst, bara man tittar efter ordentligt. Det finns 

hur mycket begrepp som helst t ex störst, mitten, kortast och så vidare. Även färger finns det 

gott om om man tittar på bilderna. Informant 4 berättar om hur de använder diabilder och 

pratar om det som finns på bilden i matematiktermer.  Och detta har barnen blivit så vana vid 

så varje gång det kommer fram ett nytt bildband pratar barnen genast om begreppen och 

händelsen på bilden. Ett exempel på saga som hon nämner är Bockarna Bruse.  
Tar man på matteglasögonen i en saga kan man få 
in hur mycket matte som helst (informant 4). 

 

   I förskoleklassen där informant 5 arbetar har de ett arbetsmaterial som utgår från sagor. Där 

används de klassiska sagorna som en inkörsport till matematiken. Några exempel på sagor 

som används är Gullock och de tre björnarna, Törnrosa och Snövit och de sju dvärgarna. 

Även informant 8 berättar om detta. Den förskoleklasspedagogen som hon tar över elever från 

arbetar med samma material. Hon berättar om att i början av ettan gör barnen ett matematik 

prov som kollar vilka begrepp barnen har och kan förstå. Testet heter Taluppfattning. De ettor 

hon har nu har i förskoleklassen arbetat med sagor i matematiken. Deras testresultat var 

väldigt bra. Hon berättar att 24 poäng var det maximala antalet rätt man kunde få. Av 25 

elever hade 22 stycken 22 poäng eller högre. Den som hade lägst hade 12 och den som hade 

näst lägst hade 19.  
Det betyder ju att de kan, och mycket med hjälp av 
sagor (informant 8). 

 

4.2.4 Kroppen 

Vid sagoarbetet får barnen även lära sig att hantera sin kropp, även om de inte är medvetna 

om det. När de sitter och lyssnar lär de sig just att sitta stilla och att koncentrera sig på att 

lyssna (informant 3).  
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    Koncentrationen nämner också informant 6. Dessutom tränar sagan minnet. Detta genom 

att man pratar om det man tillsammans har läst.  Och när de blir äldre kan man börja på en 

saga som de sedan får avsluta. Då vävs återigen fantasin in.   

   Vid sagoläsning händer det ofta att barnen om de har blivit påverkade gör rollekar av sagan 

eller att de ritar vad som har skett eller det som har påverkat dem. På övas barnens motorik 

(informant 8), både grov- och finmotorik.  

 

4.2.5 Emotionellt 

En saga bearbetar. Barn kan via sagan uppleva vad andra känner (informant 4). Informant 4 

berättar om hur de har olika sagolådor som barnen kan ta fram när det är något i deras närhet 

som är jobbigt. Kanske ska de gå till doktorn eller skaffa glasögon. Då använder de lådorna 

för att avdramatisera och visa att det inte är något farligt.  

   En saga ger barn möjlighet att växa i sig själva. Detta genom att de får hjälpa till med 

sagoberättandet (informant 4). Informant 6 jobbar mycket med att barnen ska lära sig att det 

inte bara finns en lösning på problemet som är rätt utan barnen ska få möjlighet att uttrycka 

sin åsikt. Men man måste också stå för vad man säger. Att uttrycka sina åsikter om en saga är 

en möjlighet för dem att öva på detta. Samtidigt poängterar hon för barnen att alla ska få tycka 

som de själva vill. T ex om någon skrattar när man läser, men det är ingen annan som gör det. 

Personen som skrattar måste få tycka det är roligt medan de andra kanske inte gör det. Det 

gäller att respektera varandra. Det gör även att barnen mognar (informant 8). 

   En saga skapar vikänsla menar informant 8: 
Vi sitter i en grupp och det kan vara spännande, det 
kan vara ledsamt, det kan vara roligt, vi skrattar 
tillsammans och är med om någonting. Och jag 
förstår på barnen för ju mer sagor vi läser och ju 
mer vi har högläsning desto mer får man ihop 
gruppen. Det är en av de ingredienser till att få ihop 
en grupp (informant 8). 

    

   Ibland förekommer det tyvärr mobbing och utanförskap i förskolan och skolan. Detta är 

problem som måste redas ut. Det finns många möjligheter att använda sig av sagan här. Sagan 

använder sig ofta en sensmoral som lär barnen hur man ska vara även om barnen kanske inte 

är medvetna om det. Att läsa en saga om problemet gör att man kan diskutera det med barnen 

utan att någon behöver känna sig berörd (informant 5). Ett exempel på bra bok för detta är om 

kaninen Pricken. En annan variant som omnämns är att jobba med Pelle Svanslös (informant 

8). I de sagorna kan man diskutera de olika karaktärerna, vem är Pelle, vem är Måns och vilka 
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är egentligen Bill och Bull. Det ger också möjlighet att översätta det till människor. Kan 

människan var så som t ex Bill och Bull är.  
Det var så roligt för barnen kom och sa sen att Bill 
och Bull, de är de som inte tänker själva, de som 
inte tänker med sina hjärnor utan de styrs av Måns. 
/…/Sån är den och den (informant 8).  

    

   Sagorna lär barnen hur de ska uppträda mot varandra och är väldigt bra att använda vid 

mobbningssamtal och konfliktlösningar. 

   I sagor ges barn ett möjlighet att känna igen sig själva och detta kan de ha nytta av i hela 

livet, även om man inte vet om det när man är liten (informant 6).  
Har det hänt något hemma, om det är något sorgligt 
så naturligtvis märker man att man inte är ensam 
om det utan kan bearbeta det tillsammans med 
någon annan, fiktiv person som man kanske kan 
identifiera sig med (informant 6). 
 

 
   En saga kan var skrämmande. Om dessa sagor ska läsas för barnen finns det lite olika 

uppfattningar om. Men de flesta informanter är eniga om att barnen ofta vill höra sagor om 

spöken eller om hemska saker. Alla är dock eniga om att, är det en saga som skrämmer barnen 

så är det viktigt att man pratar om det. Barnen är så öppna så de berättar oftast om det är något 

de tycker är otäckt (informant 4).  Dessutom vill barnen ofta höra det otäcka för det är 

spännande. 

   Ett annat sätt man kan bearbeta den skrämmande sagan är att låta barnen dramatisera sagan 

och själva få vara det som de tyckte var otäckt (informant 3).  

   Informant 2 tycker inte alls om de skrämmande sagorna. Hon menar att man inte ska läsa 

sagor så att barnen inte kan sova om nätterna. Istället får man läsa av barnen och kanske göra 

om lite i sagan.  

   Slutligen så tycker barnen att det är roligt att lyssna på saga: 
Det är aldrig någon som säger: jag vill inte 
(informant 4).  

 
   Sagostunden är en mysstund. Så här lagom till jul är det vanligt att det tänds ljus och man 

myser lite extra (informant 8). Detta ökar antagligen känslan av gemenskap och gör att det 

blir extra roligt att lyssna. 

 

4.2.6 Övrigt sagan har att lära oss 

Informant 8 tycker att det är otroligt viktigt att bevara sagoskatten. Hon berättar om när hon 

själv gick på lågstadiet läste hennes fröken Elddonet för henne. Den påverkade henne så stark 
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och hon tyckte att den var så bra så hon läser den själv för sina elever och har så gjort i alla år 

hon har varit lärare. Hon läser även många av de stora klassikerna för barnen. Detta just för att 

hon vill att barnen ska få dessa med sig i ryggsäcken och dessutom älskar barnen dem.  

   Vissa sagor uppmärksammar barnen att de har hört den tidigare fast på ett annat sätt t ex 

Rödluvan och vargen, men att historien kanske inte såg riktigt likadan ut. 
Då kan jag berätta att det är bra att ni har hört den 
från olika synvinklar. För om jag skulle be er nu 
sätta er ner och skriva Rödluvan kommer ni inte 
ihåg varje ord jag har sagt utan då hittar ni på lite 
och då blir det en variant till (informant 8). 

 

   I den äldre litteraturen är det ofta så att pojken räddar flickan (informant 6). Det är bra med 

litteratur som visar en starkare flicka. Jämlikhet är aktuellt idag och därför viktigt att arbeta 

med även från sagan (informant 5). 

   Sagan lär även barnen lite allmänbildning. Den ger möjlighet att lära barnen om vilka 

författare som har skrivit vad, lite vilka de var kanske prata om vad som inspirerade dem att 

skriva just de sagorna (informant 8). Lite historia med andra ord.  

    

4.3 Arbetsmetoder 
Det vanligaste sättet att arbeta med sagor och sagoläsning är att läsa för barnen, då framför 

allt vid vilor i förskolan. I förskoleklass och skola verkar det vara vanligast att man antingen 

börjar dagen med att läsa eller avslutar den med en sagostund. Givetvis förekommer det 

mindre variation.  

 

4.3.1 Flanosagor, sagopåsar och sagolådor 

Ett vanligt hjälpmedel i förskolan verkar vara användandet av flanosagor, en slags bilder som 

kan fästas på väggen. Dessa kan köpas färdiga och göras själva berättar informant 4. Barnen 

älskar att själva hjälpa till med bilderna och bilderna kan visas för en större barngrupp. 

   En annan variant som vanligen används i förskolan är sagopåsar eller sagolådor. Detta är 

påsar eller lådor som man fyller med små kopior av vad som händer i sagan. Är det t ex 

Bockarna Bruse så finns det vanligen i påsen/lådan tre bockar, ett troll och en bro. På så sätt 

visualiseras sagan samtidigt som den berättas. 
Sitter man bara och sjunger en grej eller berättar en 
saga så är det väldigt svår för /barnen/ att göra sig 
en uppfattning om vad det handlar om. Därför är det 
väldigt bra att ta föremålen till hjälp (informant 2). 
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   Sagopåsarna/lådorna kan via sitt innehåll hjälpa barnen att bearbeta olika intryck som de 

utsätts för. Informant 4 berättar om att de har sagolådor som behandlar sorg, rädsla för att t ex 

gå till doktorn eller att man på något sätt sticker ut ur mängden. Detta kan med sagans hjälp  

bearbetas.  

 

4.3.2 Sagans magi 

Sagans magi berättar informant 4 och 7 om, fast benämningen Sagans magi är det bara 

informant 4 som säger. Med detta gäller det att skapa en stämning så att barnen kan slappna 

av samtidigt som det ska vara spännande och utmana fantasin. Barnen välkomnas in i ett 

nersläckt rum där det kanske brinner levande ljus och i alla fall informant 4´s fall finns 

klassisk musik på i bakgrunden till en början. Informant 4 berättar att vid sagans magi 

använder hon sig av en speciell dräkt som hon använder. När barnen sen har kommit in i 

rummet till henne stänger hon av den klassiska musiken, tar fram en blockflöjt och lockar 

fram sagan. Först när sagan är framlockad börjar hon berätta för barnen. Hon säger att under 

den här stunden tillåts inte barnen ställa några frågor och sagan avbryts inte. 

   Informant 7 berättar om att vid dessa tillfällen kan de gärna använda sig av att dramatisera 

sagan eller att använda olika föremål som förståelse till sagan. 

 

4.3.3 Att skriva och att göra egna sagor 

Informant 8 beskriver hur hon använder sig av sagor vid skrivinlärning. Då börjar hon med att 

läsa en saga som barnen är bekanta med eller som påverkar dem mycket. Därefter ger hon 

dem bilder hämtade från sagan som de får i läxa att själva skriva meningar om. 
I och med att de har hört sagan och jag har levt ut 
och bjudit på mig själv, så när de får syn på bilderna 
så dyker det upp något i huvudet på dem och de 
skriver av bara farten. /…/ Det sätter igång fantasin. 
Tack vare att de har så goda förkunskaper går det 
mycket lättare att skriva. Rätt de som är svaga barn 
klarar det (informant 8).  

 

   Ytterligare en arbetsmetod som informant 8 beskriver är att de har gjort något som de kallar 

någon saga. Tillsamman ska barnen försöka sätta bilderna i rätt ordning. Sen klipper de till 

kanterna så att det liknar en gammal film, spännpappret rullas upp på en pinne och till sist 

berättas filmen tillsammans. Alla berättar om sin egen bild. Barnen tränar då sin muntliga 

framställning och de lär sig att man inte kan berätta en saga i vilken ordning man vill. Sagan 

måste ha en början och ett slut. 
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   Även informant 6 pratar om att barnen får möjlighet att skriva egna sagor, då tillsammans 

med faddrarna i årskurs 2. Då pratar de mycket om att det är viktigt att sagan har en början 

och ett slut. 

   Att låta barnen skriva egna sagor är en metod som informant 5 använder sig av. Det tycker 

barnen är roligt säger hon och hon berättar att det kan vara jätteroliga men också jättehemska 

sagor. Hon beskriver att barn som tyckt det varit läskigt och otäckt att lyssna på sagor om 

varulvar och spöken, själva gjorde sagor om innehöll mycket våld och där det dog människor 

på löpande band.   

   Informant 4 berättar om en låda med kort som de brukar ta fram ibland. Hon brukar ur lådan 

ta fram ett antal bilder som på något sätt hänger ihop. Sedan får barnen i tur och ordning 

berätta lite om bilden. Barnen gör tillsammans en liten saga. Sagan skrivs sedan ner så att 

föräldrarna kan få läsa dem. Detta är barnen jättestolta över.    

 

4.3.4  Att arbeta tematiskt    

Att arbeta tematiskt med sagan ser många som en möjlighet och det har också använts på 

olika sätt. Detta beskrivs som att ibland låta barnen ”forska” lite själva och att själva tillslut 

komma på att man kan använda sig av olika böcker för att ta reda på hur det kan fungera 

(informant 1).  

   En annan variant av temaarbete är att barnen själva får skapa bilder till sagorna, att de får 

rita och skriva och dramatisera runt sagorna för att sedan redovisa vad de har arbetat med 

(informant 6). Hon berättar att de har använt sig av olika material, så som over head och 

pinndockor, i detta arbete. Under detta arbetet arbetade de åldersintegrerat med faddrar som 

gick i tvåan. 

   Informant 7 berättar också om att de arbetat åldersintegrerat med förskolebarnen, ettorna 

och tvåorna, detta i olika teman. Under den termin som har varit har de arbetat med ett 

trolltema då de läst trollsagor, de har varit på trollteater och de har haft trollfest med mycket 

mera. Troll temat hade inspirerats av deras arbetsbok som handlar om trollet Trulle.  

   Att använda sig av Astrid Lindgren sagor och figurer som temaarbete omnämns hos flera 

informanter. Informant 7 pratar om att det är ett bra sätt att bevara hennes berättelser. 

Informant 4 berättar att nästa år är det Astrid Lindgrens år och då funderar de på att göra ett 

tema om Barnen i Bullerbyn. Hon menar att idag finns det knappast någon som kör in höet 

med häst och vagn. Att arbeta med t ex Bullerby-barnen som tema hjälper du till att bevara 

det svenska kulturarvet. I det temat kan barnen lära sig hur det var förr i Sverige, de kan få 

baka och mycket mera menar hon.  
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   Informant 8 berättar om att de har använt sig av Astrid Lindgrens figurer som olika 

bildteman där de bland annat har fått rita hennes figurer i naturlig storlek och sjungit många 

av sångerna. Det tränar minnet menar hon, att man får lära sig utantill. En annan sak som kan 

tematiseras är vilka författare som ligger bakom sagorna som läses, t ex Astrid Lindgren, 

Alice Tegnér, H C Andersen och bröderna Grimm. På så sätt lär barnen sig om författarna, det 

lär sig kanske lite om varför de skrev det de gjorde och de lär sig att dra paralleller med nuet. 

   Att arbeta med tema med sagor kring mobbning verkar vara ett vanligt medel. Boken 

Pricken som i och för sig inte är en saga i den bemärkelsen, nämns flera gånger som ett medel 

att nå barnen. 
Det är många böcker där det är något problem men 
sen löser det sig. Ofta är det något djur som är 
ensamt, inte har någon vän eller något djur som har 
tappat något. Det här med djur fascinerar barn 
väldigt mycket, mer än vad det gäller människor. 
/…/ Djur står barn väldigt nära (informant 4). 

 

   Att använda sig av papier maché, gips och andra material för att skapa rekvisita till sagor, är 

ytterligare ett exempel på hur man kan arbeta tematiskt med sagor. Att göra horn till 

Bockarna Bruse nämner informant 4 att de har gjort på hennes avdelning. Efter det satte de 

ihop en teater och barnen fick agera.  Informant 3 beskriver ett liknande scenario men där 

personalen börjat temat med att dramatisera för barnen. Sen får barnen göra rekvisita som ett 

eget drama. Barnen lär sig då att använda olika material, de lär sig att dramatisera och de lär 

sig om det barnen ska vara. T ex kan det vara vargen i Rödluvan och vargen. Vad är en varg 

för ett slags djur, vad äter den och så vidare.  

   Informant 2 jobbar på en I ur och skur avdelning och därför jobbar de medvetet med 

naturnära material och det speglar dem i deras tänk. När de ska berätta en saga med hjälp av 

bilder eller föremål tar de ofta pinnar eller stenar från naturen som de kan använda. 

 

4.3.5 Massage 

Någon gång i veckan använder sig informant 8 sig av massage i samband med sagorna. 

Ettorna har fått lära sig att använda sig av massage och om de har arbetat bra under dagen kan 

det hända att de får massera varandra samtidigt som läraren läser en saga. Massagen används 

bara om de klarar av att sköta den samtidigt som de lyssnar. Oftast gör de också det för att de 

tycker att massagen är så skön samtidigt som de älskar att lyssna på sagan.  

   Detta lär dem att koncentrerat lyssna på sagan. Massagen används som lite lyx någon gång i 

veckan, men det är sagan som är det viktiga under dessa stunder.  
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4.4 Bilden - en del av sagan 
Åsikterna på det här området skiljer sig en del mellan informanterna. En del menar att bilden 

är otroligt viktig och att den ska visas. Andra menar att barn idag utsätts så mycket för bilder 

genom TV-tittande och att de måste få möjlighet att skapa sig egna bilder. Det vanligaste är 

dock att man väljer att göra både och, ibland visas bilden, ibland inte. 

   Att visa bilden ger framför allt de mindre barnen en förståelse som de inte kan uppnå utan 

menar informant 2.  Bilden ger en möjlighet att prata runt bilden och att följa med i bilden 

med fingret. 
Det blir ju naturligtvis att ju fler sinnen man har 
inkopplade, lättare är det för barnen att förstår vad 
det handlar om (informant 2). 

 
   Även informant 3 håller med om detta. Deras språkförmåga är viktig när det gäller deras 

förmåga att kunna skapa sig inre bilder. 
När de är riktigt små tror jag att man behöver visa 
bilderna för att man ska kunna fånga dem och att de 
ska kunna ta till sig dem. Sen beror det på hur långt 
de har kommit i språkutvecklingen (informant 3). 

    

   Flera av informanterna ser det som en möjlighet att använda sig av andra typer av bilder 

förutom den ritade. Flanobilder omnämns som ett alternativ. Detta kan barnen hjälpa till med 

och det stärker dem menar informant 4. Flanosagorna menar hon klarar barnen tillslut av att 

sköta själva. De äldre barnen kan både berätta för de yngre barnen och sätta upp bilderna.  

   Andra varianter på bildvisning som har kommit fram i undersökningen är användandet av 

diabild. En stor bild på väggen som alla kan se samtidigt som sagan läses, fascinerar barnen. 

Detta även för att det inte är det vanliga sättet att tillgodogöra sig bilden (informant 4). 

Skuggspel och overhead-bilder är andra varianter för visandet av bilden. Då kan barnen själva 

stå för tillverkningen av bilden, samtidigt som de får berätta sagan (informant 6). Informant 6 

menar att när barnen ska delta i arbetet kring sagan är det viktigt att bilden är med.  

   Ytterligare en metod istället för bilden i boken är att använda sig av det tredimensionella. 

Detta verkar vara vanligt, bland annat genom sagopåsar eller sagolådor. Barnen får se bilden 

via ett föremål, t ex en docka eller en ko i miniformat. Informant 4 berättar ingående om deras 

sagopåsar och hur barnen får innehållet presenterat för sig och sedan ofta själva väljer att 

berätta sagorna för varandra eller för dockorna när det inte är någon annan som vill lyssna.  

   Även informant 5 använder sig av bilden och visar den alltid när hon läser, men hon berättar 

att hon alltid läser först. Detta är i början av terminen när det kommer nya barn till 
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förskoleklassen. Efter ett tag väljer hon att gå över till kapitelböcker, men även dessa bilder, 

även om det inte är så många, visar hon. 

   Informant 8 väljer att ibland visa bilderna. Detta gör hon om det är väldigt talande bilder. 

Men oftast väljer hon att inte visa dem, utan hon tycker att det är viktigt att barnen får lära sig 

att skapa egna inre bilder. Dessutom pratar hon mycket om deras egna bilder, och att det är 

den rätta bilden för dem. 
Tänk om jag berättar rödluvan och vargen så vet ni 
att hon har en röd mössa men det är ju inte säkert att 
alla tänker att hon är helröd. Då får de en bild i 
huvudet. Jag brukar säga att den som har illustrerat 
sagan i den här boken tänker det sig så här. Det 
behöver inte påverka din bild av sagan (informant 
8). 

 

   Informant 1 uttrycker även hon det här med att barnen måste få möjlighet att skapa egna 

inre bilder. Hon brukar när hon ska läsa säga till barnen att hon inte ska visa bilderna utan de 

får försöka tänka sig själva hur det kan se ut. Detta menar hon är ett viktigt komplement till att 

barnen idag hela tiden utsätts för en mängd bilder via TV-tittande. 

   Informant 7 säger att hon lika gärna väljer böcker som inte innehåller bilder, detta med 

tanke på att hon tycker att barnens fantasi är så viktig. Hon drar parallellen med när hon själv 

läser en bok som hon tycker är jättebra, då blir det som en egen film i huvudet och man har en 

klar uppfattning om hur personerna ser ut i boken och så vidare. Ge barnen samma chans att 

få skapa sig egna bilder, detta genom att läsa inlevelsefullt för dem menar hon. 

   Att börja läsa kapitelböcker bör ske när barnen är i fyra-fem års åldern. Det anser i alla fall 

informant 3. Då börjar barnen bli så mogna så att de klarar av att följa med i en sådan bok. 

Men hon menar också att det är väldigt viktigt att man börjar försiktig med det då vissa barn 

inte är vana vid att skapa sig egna bilder.  

 

4.5 Sammanställning av resultaten 
Det läses så gott som dagligen i förskola, förskoleklass och i skola. Däremot kan en skillnad 

se i vilken utsträckning man arbetar vidare med sagan. 

   Det vanligaste sättet barnen får sagor tillgodo är genom läsning kring vilan eller i 

början/slutet av dagen. Däremot finns det några pedagoger som verkar ha en väl utarbetad 

planering kring arbetet med sagor. 

   Alla pedagogerna är eniga om att sagan har något att lära barnen och språket nämns oftast 

som det primära. Sagorna ger barnen ett utvecklat ordförråd, en begreppsbildning som gör att 

de lättar kan fungera med andra barn och som kan ge det en koncentrationsförmåga att vilja 
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lyssna mera. Barnen får en förståelse av språket genom sagan, och detta kan även hjälpa 

barnen som har ett annat modersmål. 

   Sagan ger barnens fantasi en skjuts, detta mest genom att lyssna på sagor utan bilder. Många 

pedagoger pratar varmt om fantasins vikt och roll i barns utveckling. 

   Sagan hjälper till att utveckla barnens matematiska förmåga. En saga innehåller mycket 

matematik menar informant 4, det gäller bara att använda sig av de rätta glasögonen. Det har 

också visat sig att användandet av sagan vid matematikundervisning har gett barnen en ökad 

förståelse. 

   Kroppen tränas på många sätt i arbetet med sagan menar en del informanter, kanske framför 

allt psykiskt men även fysiskt. Barnen tränar sin grov- och finmotorik i arbetet med sagan, 

bland annat genom att rita och dramatisera. Psykiskt och emotionellt tränas barnens självtillit, 

deras förmåga att umgås med andra människor. Barnen mognar.  

   Att använda sagan när det förekommer konflikter av olika slag i gruppen ses som ett bra 

alternativ enligt informanterna. Ett bra sätt kan vara att använda sagor om djur, t ex Pelle 

Svanslös eller Pricken när man tar upp mobbnings problematiken.  

   Att läsa lite hemskare sagor tycker barnen ofta är spännande och vill höra mer om, men det 

händer dock ibland att barnen blir skrämt och tycker det är otäckt. Det kan bero på vilken 

mognadsnivå barnen ligger på. Vikigt är dock att alltid prata om vad som var läskigt och 

hemskt. 

   Det finns en mängd olika metoder att arbeta med sagan. Vanligt är t ex att man använder sig 

av olika bilduttryck, att man inte bara använder sig av teckningarna i boken. Att använda 

föremål som ska symbolisera händelserna i sagan eller att använda sig av flanosagor. 

   Att klä ut sig och dramatisera eller att bara sitta i ett släckt rum är ytterligare ett sätt sagan 

kan arbetas med. Att man som pedagog är inlevelsefull är något som barnen tycker om och 

påverkas av. Det påverkar även barnens förmåga att själv skriva eller berätta egna sagor.  

   Att arbeta tematiskt verkar även det vara ett vanligt och bra sätt att arbeta med sagan och 

sagoläsning. I det tematiska kan många ämnen vävas in och barnen får ett helhetsperspektiv. 

Därför kan många av de tidigare nämnda metoderna vävas in även de i temaarbetet.  

   Slutligen i denna redovisning omnämns bilden och vilken betydelse den har för barnen 

förståelse av sagan. Många menar att TV-tittande är en faktor till att barnen behöver få en 

möjlighet att via lyssnandet på saga själv skapa sig en bild. Men åsikterna går isär och det 

finns de som menar att barnen inte klarar av att få en förståelse utan bilden.  
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   Det viktigaste med sagoläsning verkar dock vara att barnen ska tycka det är roligt och 

spännande att få lyssna på saga, och det verkar som om barnen gör det. För att summera vad 

sagoläsning ger barnen följer ett citat. 
Det påverkar hela deras lilla varelse. /…/ De ritar 
sagor, de gör tredimensionellt ibland om sagor, 
tränar motoriken, muntlig framställning, de tränar 
läsning för de får läsa för sig själva, de får läsa högt 
för de som är yngre. Så de tränar läsningen och de 
tränar skrivningen, tränar att diskutera med 
varandra. /…/ Om jag har berättat en saga så kan 
man dela in dem i två grupper och så får en där 
återberätta för en där, och lära sig att uttrycka sig. 
Träna minnet. Det finns ingen ände på vad man kan 
göra med sagor (informant 8). 

 

4.6 Slutsatser 
Av undersökningen och resultatet har framgått att sagan används i förskolan, förskoleklassen 

och skolan. Det är dock svårt att se var gränsen går mellan användandet av 

folksagan/konstsagan, som den här uppsatsens fokus har legat på, och på modernare 

barnlitteratur.  

   Jag tycker mig ha kunnat se i undersökningen en tro på att sagan har något att lära barnen, 

men däremot kan en stor skillnad ses mellan att arbeta med ett klart syfte eller bara för att läsa 

en stund vid vilan. Det senare verkar helt klart vara det vanligare.  

   Framför allt tycker jag att det verkar vara informant 4 och 8 som vet varför de arbetar med 

sagor. Hela deras arbete verkar vara påverkat och styrt av sagoläsningen. Detta gäller kanske 

mest informant 4, men detta verkar bero på att hon jobbar i förskola i stället för i skolan som 

är mer ämnesindelad. Trots detta tycker jag det verkar som att informant 8 arbetar med sagan i 

alla ämnen. Sagan i sig blir temat som andra ämnen anpassas runt.  

   Jag kan inte se någon klar skillnad mellan sagoläsning i förskolan respektive förskoleklass 

och skola. Tidsmässig verkar barnen få lika mycket saga läst för sig och tankarna om sagans 

vikt skiljer sig inte mellan ålderskategorierna. Det verkar snarare ha att göra med vilken 

inställning man har till sagan personligen.  

   Den enda tydliga skillnaden jag märker är att läraren är den som visar bilden minst när hon 

läser för barnen. Här är ju barnen äldre och har en bredare erfarenhetsvärld som de kan 

omsätta i att skapa egna bilder. Även andra pedagoger väljer att välja bort bilden ibland. 

Informant 4 menar att om man bara är tydlig för barnen och säger att idag kommer inte jag 

visa några bilder så frågar inte heller barnen efter dem. 
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5. Diskussion 
Den utgångspunkt som den här uppsatsen har haft till grund är i vilken utsträckning 

sagoläsning används i förskola och skola. För att begränsa arbetet valde jag att främst 

fokusera på sagan. Definition av sagan har tidigare i uppsatsen klargjorts.  

   Att sagan är av betydelse för barns utveckling verkar det inte vara någon tvekan om. Både 

pedagoger på fältet och en teoretisk bakgrund pekar på det. Jag har inte någon gång under 

arbetets gång stött på en negativ inställning till arbetet med litteratur i undervisning. Tvärt om 

har det handlar om en mängd lovord av hur bra sagan är och hur mycket man kan lära från 

den.  

   Språket verkar vara det största område som omnämns både i teorin och i undersökningen. I 

Lpo94 står det omnämnt att språket är av högsta betydelse. Via läsning och skrivning ska 

eleverna utveckla en tillit till sin egen förmåga att kommunicera med andra människor. Via 

läsning för barn tidigt i åldrarna utvecklas detta. Informant 2 berättar som tidigare nämnt om 

sin son som är dyslektiker men som klarar denna problematik bra tack vare att han har fått 

sagor lästa för sig sedan tidig ålder.  

   Barns begreppsförmåga och ordförråd utvecklas genom läsning och när man pratar om det 

lästa. Det verkar informanterna vara eniga om. Även exempel på hur sagan hjälper de 

språksvaga barnen att uppnå en högre standard på sitt språk framgår genom exempel. Flickan 

som inte hade fått någon stimulans hemifrån via sagor, kunde inte finna någon mening med 

att sitta och lyssna på sagor. Inte förrän hon fick klar för sig vad en prins och en prinsessa var 

för något kunde hon finna meningen med att sitta still och lyssna (informant 8). 

   Informant 7 beskriver hur sagan hjälper barn med ett annat modersmål att få en bra bas i det 

svenska språket. Granberg (1996) beskriver att barn som är språksvaga kan få hjälp att 

utveckla sitt språk via sagoläsning. De språksvaga är då kanske framför allt invandrarbarn, 

adoptivbarn, barn med psykiska störningar eller som har genomlevt någon form av trauma. 

Vikten av att använda sig av tredimensionellt material nämner hon är ett viktigt hjälpmedel 

för att dessa barn ska förstå. 

   Tredimensionella hjälpmedel har också visat sig finnas på de flesta förskolorna genom att 

det finns sagopåsar och sagolådor. Detta pratar informanterna varmt om och informant 4 

fördjupar betydelsen av dessa genom att berätta om barn som själva tagit initiativ till att göra 

nya påsar/lådor och på så sätt utvecklat deras självtillit.   

   Användandet av tredimensionellt i förskoleklass och skola verkar inte vara lika utbrett. 

Informant 8 berättar om att de i den förskoleklass hennes elever kommer ifrån ibland 
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använder sig av tredimensionella figurer men det verkar vara allt. Däremot använder de sig i 

förskoleklassen och skolan ibland av drama, och i förlängningen är det också en form av 

tredimensionell framställning. 

   Att läsa för en mindre barngrupp är enligt Granberg (1996) det optimala. Det verkar också 

vara vanligt att man gör det i förskolan.  Informant 3 berättar att hon aldrig läser för fler barn 

än runt 6-7 stycken. Informant 4 beskriver att när det är dags för vila så delar de upp barnen 

och läser för några var. Att läsa för en mindre grupp måste ge en möjlighet att verkligen läsa 

av alla barn och att kunna småprata om vad som händer och sker i boken. Barnen borde då 

känna sig mer sedda och att bli bekräftad för vem man är utvecklar individens självtillit och 

när man är trygg i sig själv så kan man utveckla andra förmågor och kunskaper. Samtidigt 

leder samtalet kring det lästa till en annan förståelse av handlingen. 

   Högläsningen i sig skapar en gemenskap (Fox, 2003), man ger sig tillsammans ut på en 

äventyrsresa. Informant 8 beskriver att tack vare att hon läser för sina elever märker hon att 

gruppen svetsas samman. Hon beskriver att läsningen skapar en vi känsla. Detta tror jag är 

centralt för läsningen. En upplevelse tillsammans binder oss samman till en helhet. Jag tror 

inte bara det behöver vara att man upplever något tillsammans i sagans värld utan även om 

man har varit med om något i övrigt. Man har gjort något tillsammans, upplevt något, glatt 

eller tråkigt, men på något sätt är det de människorna man kommer ihåg senare i livet. 

Dessutom lär högläsningen och samtalen runt det man läser barnen att vara kritiska i 

(Chambers, 2002). 

   Barn älskar när vuxna läser för dem det verkar alla vara eniga om. Men jag har märkt att är 

barnen för uppe i var, eller om de är trötta så är det inte alla gånger optimalt att läsa. Det 

beskriver också Ekström och Isaksson (1997). Läs inte godnattsaga menar de, barnen måste 

vara vakna och alerta för att kunna tillgodogöra sig sagan. Det är man inte när man ska sova. 

   Att barnen via sagor kan bearbeta händelser de har varit med om är en viktig faktor som 

sagan bidrar med enlig mig. Bettelheim (1979) belyser det i sin bok. Sagan identifierar 

problemen fiktivt och barnen lär sig att de inte är ensamma om sina problem. Hör barnen en 

saga som påverkar dem kan de rita eller leka sagan i timmar (informant 1). Informant 4 menar 

också att det är bra att ha sagor i beredskap om det skulle hända något, t ex om det är någon 

som ska gå till doktorn, eller få nya glasögon. Det har de genom att de har sagolådor för olika 

händelser. Informant 6 berättar att de har barn som har mist en förälder och att de får en 

möjlighet att bearbeta de känslorna via sagoläsning. Informant 5 berättar om att de en gång 

hade en flicka som hade problem med sin blåsa. Hon gjorde då en saga om problematiken, 

med godkännande av flickan och föräldrarna, som hon läste upp för barngruppen. Flickan 
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berättade senare för barnen att saga handlade om henne. I och med det så blev det ett 

accepterat problem. 

   Barn lär sig genom sagan att acceptera varandra och andra människor. Det visar 

ovanstående exempel på. Genom att lyssna på sagor regelbundet stärks barnens 

empatiförmåga och deras förmåga att samarbeta (Granberg, 1996). Barnen uppmärksammas 

på att det finns något utanför dem själva (Lindö, 1989).  Att som pedagog skapa medkännande 

och demokratiska barn och elever är det viktigaste enligt båda läroplanerna (Lärarförbundet, 

2002).  

   Frågan om man ska visa bilden idag när man läser tycker jag är väldigt central. Idag utsätts 

barn för väldigt mycket synintryck från TV-tittande och dataspelsspelande. Jag tror att barnen 

blir rastlösare idag. De har ingen möjlighet att få ut energin. De sitter nämligen och tittar på 

TV istället för att vara ute och leka. I och för sig blir barnen stillasittande när de sitter och 

lyssnar på sagor också men när man arbetar med sagan så kan man som pedagog eller vuxen 

uppmana barnen till lek på ett helt annat sätt anser jag. Som vuxen blir du en deltagare i 

sagoarbetet och barnen lär sig av dig. Dessutom kan du ta en bok med dig ut, du kan 

dramatisera den och mycket, mycket mera vilket leder till att barnen aktiveras på ett helt annat 

sätt än om man sätter dem framför TV:n. 

   Många informanter talar om att läsa sagan idag ses som ett komplement istället för TV. Det 

finns många barn som inte klarar av att lyssna på en saga utan bilder. Deras fantasi har blivit 

hämmad av för mycket TV-tittande. TV-tittande utsätter barn för så många bilder så de får 

aldrig en chans att selektera bort bilder (Lindö, 1989).  

   Många av informanterna anser att när barnen är mindre är det viktigt att ha med någon form 

av bild och detta håller jag med om eftersom de inte har de erfarenheter som krävs för att 

kunna skapa sig egna bilder. Jag har dock varit med om en tvååring som har klarat av att sitta 

och lyssna på när jag har berättat saga utan bilder. Tilläggas bör väl att hon lyssnar mycket på 

sagor och älskar att sitta och lyssna. Dessutom valde jag att berätta sagor som hon hade hört 

förut, med tredimensionella föremål som berättande bilder. Trots bristen på bilder var hon 

väldigt fascinerad och ville höra mera. Kontentan av detta är att om barnen utsätts för mycket 

stimulation i tidig ålder så klarar de också av att skapa sig egna bilder. Som kontrast har vi ju 

det tidigare nämnda exemplet med flickan som började ettan och inte visste vad en prins eller 

prinsessa var för något (informant 8). Jag tror aldrig att hon hade kunnat lyssna på en saga 

utan bilder, hon hade svårt för det när det var bilder med. Detta visar också vilken skjuts 

sagorna ger språkutvecklingen.  
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   I en av frågorna under intervjun frågade jag hur barnen reagerade på sagorna, om det hände 

att de blev rädda eller tyckte det var otäckt? En del av informanterna valde helt och hållet bort 

den typen av sagor. Informant 3 menar att det är just de gamla folksagorna som skrämmer 

barnen. Men ändå vill de gärna höra dessa. Bettelheim (1979) menar att barnen behöver höra 

de lite otäckare sagorna. De ger dem en möjlighet att förstå att värden inte alltid är snäll. 

Samtidigt skriver Bettelheim att barn genom att lyssna på sagor lär sig att möta nya människor 

som till en början kan verka skrämmande. De har tack vare sagan lärt sig att människor inte är 

farliga. Detta ställer jag mig en aning kritisk till, med tanke på att världen har förändrats sen 

hans skrev boken 1979. Idag är världen ingen snäll plats, det finns många människor som inte 

går att lita på och det måste barnen få veta detta. Givetvis är inte världen svart eller vit (som i 

sagans värld) utan den skiftar i alla möjliga gråa nyanser. Barnen måste få lära sig att vara 

försiktiga.  

   Att läsa en lite skrämmande bok för barn tror inte jag är fel. Jag håller med Bettelheim 

(1979) att barnen behöver den lite otäckare sagan. Barnen lär sig att det är tillåtet att känna 

avundsjuka och andra liknande känslor, att man inte är ensam i världen om det. Och som jag 

tidigare har nämnt så vill barnen höra dessa sagor, det är så spännande även om det är lite 

otäckt. Jag kan berätta att min pappa var fenomenal på att berätta spökhistorier. Han kunde 

hitta på långa historier som var jättespännande. Framför allt min lillasyster älskade att lyssna 

på dessa historier. Ibland kan det väl hända att han tog i lite i överkant och att det blev för 

läskigt, men det har inte gjort oss till räddare människor för det, utan vi är nog rätt normala. 

Det har istället gett oss minnen att komma ihåg och skratta åt eller berätta vidare.  

   Jag tror inte att man som pedagog ska vara rädd för att berätta lite otäckare sagor för barn. 

Pratar man samtidigt om det lästa eller berättade och diskuterar om det är så här kan hända på 

riktigt så tror inte jag att det finns någon risk att barnen går hem och är rädda. Som informant 

8 beskriver att barnen gärna vill att man är övertydlig när man förklara något som kanske 

upplevs som otäckt. Dessutom frågar barnen mycket om det tycker att det är otäckt. 

   I undersökningarna har jag som tidigare nämnt sett en skillnad mellan vilket syfte man har 

med att läsa sagor. En del har ett utarbetat syfte och vet precis vad de vill uppnå med sagan 

medan andra mest verkar läsa för att det är mysigt. Är det då fel att läsa bara för att få en 

mysig stund med barnen? Jag tror inte att det är fel att läsa med bara det syftet. Barnen lär sig 

fortfarande mycket av själva läsningen, det får ett bredare ordförråd, och jag tror att barnen 

blir tryggare som individer trots att man som pedagog inte tänker att sagan hjälper till att 

påverka detta. Jag tror att sagan ger så väldigt mycket gratis även utan en väl utarbetad 

planering. 
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   I det stora hela har jag blivit positivt överraskad av vad sagan kan lära oss. Innan jag började 

skriva och gick ut och genomförde intervjuerna trodde jag inte att sagoläsning användes i så 

stor utsträckning. Jag hade fel och det erkänner jag. Sagoläsning används visst i mycket högre 

grad än vad jag trodde det gjorde. Jag har omvärderat den synen och det har varit otroligt 

lärorikt att skriva om sagoanvändande. Under uppsatsens gång har en mängd idéer väckts hos 

mig hur jag skulle vilja arbeta vidare med sagan i arbetet med barnen. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Efter mycket om och men valde jag att använda mig av intervjuer för att söka svar på mina 

problemformuleringar. En enkät hade gett mig ett större urval svar, men det hade inte gett mig 

möjlighet att träffa dessa människor som har berättat för mig vilket fantastiskt hjälpmedel 

sagan kan vara. Det har varit mycket arbete att formulera frågor, att ringa runt och boka 

intervjuer (mitt i julruschen) och slutligen skriva ut och analysera dem.  Men det var det i 

slutänden värt. Intervjusvaren lyckades ge mig de svar jag sökte och mycket, mycket mer. 

Hade det funnits mer tid hade jag gärna genomfört fler intervjuer, gärna med lärare. Att det 

blir bortfall på grund av sjukdom är sorglig men inte mycket att göra åt. Hade jag varit ute i 

lite bättre tid hade det säkert varit lättare att finna fler lärare och hinna med fler intervjuer, 

men i och med att jag velade om jag skulle välja enkäter eller intervjuer blev det som det blev. 

   Om jag istället valt att använda mig av enkäter tror jag inte att arbetet hade givit mig lika 

mycket. Jag hade fått veta hur många som använde sig av arbetet i undervisningen, men jag 

hade aldrig kunnat göra en urskiljning mellan om man ”bara” läste för barnen eller om man 

hade ett mera utarbetat syfte. Dessutom finns risken att jag inte hade fått in så många svar 

som var önskvärt, på den korta tid jag hade till mitt förfogande. 

   Metoden på vilket sätt jag valde at bearbeta datan som insamlades under intervjuerna 

fungerade ibland. Det blev lätt att jag tappade fokus och tappade bort de tankegångar jag 

befann mig i. Då var det ofta lättast att finna ett nytt angreppssätt. Min egen otålighet kan ha 

legat mig i last i detta fall. Men tack vare att jag var väl inläst på materialet så fick jag det att 

fungera. 

 

5.2 Att forska vidare 
Ämnet sagor och sagoläsning är väldigt stort och det finns hur många möjliga ingångar och 

områden som helst att lägga fokus på. På grund av att tiden var knapp valde jag att endast 
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koncentrera mig på sagoläsning och sagoarbete i förskolan, förskoleklass och skola (de lägre 

åldrarna).  

   Hade det funnits mer tid hade jag gärna velat jämföra och ta reda på om användandet och 

läsningen av sagan fortsätter längre upp i åldrarna. Jag tror nämligen inte att man kan bli för 

gammal för att lyssna på saga. Det är väl alla ljudböcker som börjar ta sig in på marknaden ett 

lysande exempel på. Dessutom tror jag att sagan kan berätta så mycket för en vilsen tonåring 

om hur det är att ge sig ut i vida världen och att bli vuxen.  

   En annan ingång som hade varit intressant att undersöka vidare är om sagoläsning är till 

mycket nytta för barn med ett annat modersmål. Under en praktik var jag hos en 

specialpedagog. Hon läste mycket för barn med invandrarbakgrund och det visade sig att hon 

hade sett en klar progression sen hon började läsa och prata med barnen om sagorna. 

   Att ta reda på om sagoläsning används inom särskolan hade varit väldigt intressant att lära 

sig mer om. Jag tror att sagan hjälper även barn som har svårigheter att lära sig, om den inte 

hjälper dem mer. Man hade kunnat genomföra precis samma undersökning med dessa lärare 

för att ta reda på om de använder sig av sagan. 
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6. Sammanfattning 
Den här uppsatsen har berört ämnet saga och sagoläsning. Definitionen på saga var något 

som: 
engagerar, roar, väcker nyfikenhet, vädjar till 
känslan och eggar fantasin och ger den alltid en 
vink om lösningen (Lindö, 1986, s. 92) 

 
   Uppsatsen har haft som syfte att undersöka i vilken utsträckning sagan användes i förskolan 

och skolan. De problemformuleringar som ställdes för att ta reda på i vilken utsträckning det 

gjordes var: 

• Vilka betydelser har sagoböcker för barn? 

• Finns det ett syfte och en mening med att läsa sagor för barn? 

• Hur kan man använda sagor i undervisningen? 

• Är bilden av betydelse i arbetet med sagan. 

    

   Uppsatsen inriktade sig på folksagor och konstsagor, de riktiga klassikerna. Sagorna har 

många förtjänster enligt forskarna. Bland annat lär sig barnen språket genom användandet av 

sagor. Sagan har dessutom en vinning vad gäller den emotionella biten och enligt Bettelheim 

(1979) så har sagan en djup terapeutisk verkan.  

   Sagan utövar en magi och en makt på oss människor. Den kan få oss att fly verkligheten 

men den kan också påminna oss om livets verklighet och att allt inte alltid är så bra (Lundin 

Rossövik, 2002).  

   Det finns många sätt på vilket man kan arbeta med sagor. Ett vanligt sätt är att arbeta 

tematiskt. ”Tematisk undervisning utmärks bland annat av att olika ämnen integreras till en 

helhet” (Nilsson, 1997, s. 12). Ett ämne som kan ha stor roll i det tematiska arbetet med sagor 

är bilden. Man kan rita, man kan göra tredimensionella figurer och man kan helt enkelt titta på 

bilden. För tillfället pågår en diskussion om man ska visa bilden för barnen eller inte. På 

grund av alla bilder som barnen utsätts för i och med TV: ns frammarsch så klarar barn inte 

längre av att skapa sig egna bilder och fantasin hämmas (Fox, 2003). 

   Den teoretiska utgångspunkt som uppsatsen har vilat på är Vygotskijs tanke att människan 

är en kreativ varelse vars fantasi har ”en mycket viktig funktion i människans beteende och 

utveckling” (Vygotskij, 1995, s. 22).  

   Undersökningen har skett genom åtta stycken intervjuer med personal i förskola, 

förskoleklass och skola. Intervjuerna bearbetades sedan efter kategorier i den insamlade datan. 

De slutsatser jag kunde dra efter intervjuerna var att sagan används i förskola, förskoleklass 
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och skola. Det syns dock en skillnad i vilken utsträckning man har ett väl genomarbetat syfte 

med att läsa. Framför allt två av respondenterna verkade vara väldigt på det klara med varför 

de läste.  

   Alla respondenter var eniga om att sagan var ett viktigt hjälpmedel för barnens utveckling. 

Språkutvecklingen var av central roll ansågs det, men även barnens förmåga att kunna 

koncentrera sig och att utveckla ett förstående för andra. Det fanns dessutom en mängd olika 

arbetsmetoder som användes. Även här ansåg man att arbeta tematiskt med sagan var ett bra 

alternativ.  

   I det stora hela fanns det en enighet i svaren. Man ansåg att det var bra att läsa och en mysig 

stund. Det som skilde sig mest var användandet av bilden. Där fanns det vissa skillnader men 

det fanns inte någon som ansåg att man aldrig skulle visa bilden, och de flesta nämnde TV:n 

som en bov för barns egna bildskapande.  

   Avslutningsvis vill jag bara belysa vad en av informanterna berätta om sagan och dess 

funktion. 

/Sagan/ påverkar hela deras 
lilla varelse.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
1. Använder du dig av sagor i den dagliga verksamheten och i så fall hur? 
1a. Hur ofta och hur länge läser du för barnen? 

2. Anser du att sagor är av betydelse för barns utveckling och i så fall hur? 

3. Vilket syfte har du med att läsa sagor? 

4. Hur anser du att barnen reagerar på sagorna? 
4a. Hur bearbetar du de känslor som väcks hos barnen vid sagoläsning? 

5. Hur ser du på sagorna som ett komplement för inlärning? 

6. Anser du att det finns en möjlighet att använda sagor i olika former av 

temaarbeten och i så fall hur? 

7. Hur ser du på viten av bilden, ska man visa bilden eller låta bli att visa 

den? 

8. Övrigt? 
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