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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sagan används i ett tematiskt arbetssätt i 
förskolan. Fokus i undersökningen riktar sig mot hur pedagogerna arbetar och deras 
reflektioner kring de sätt de arbetar på.  
 
Metod 

Det är en kvalitativ studie med observationer och intervjuer som metod. Två pedagoger 
observerades under deras gestaltande aktiviteter, dessa pedagoger intervjuades även vid ett 
senare tillfälle. Även en mediapedagog som tidigare hade arbetat med samma arbetssätt 
intervjuades.  

Resultat 

Den gemensamma inramningen i att arbeta med samma saga skapar en förståelse för innehållet 
och förutsättningar för samarbete mellan avdelningar och andra förskolor med samma 
arbetssätt. Estetiken skapar möjligheter för kommunikation och förstärker sambandet mellan 
sagan och verkligheten. Pedagogernas individuella gestaltning och kunskaper bidrar till att 
skapa karaktärer som inspirerar och engagerar barn. Genom pedagogernas gestaltande av 
sagans karaktärer skapas en speciell relation mellan barn och pedagog. Det finns en förståelse 
hos barnen för att pedagogen är både sig själv och sin karaktär. Miljön kan skapas både 
utomhus och inomhus i samspel mellan pedagoger och barn. Miljön används för att förstärka 
och förankra sagans innehåll. Den fördjupande kunskapsdimensionen bidrar till ett fördjupat 
och riktat lärande. 
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Inledning 
 
Aravis började genast. Hon satt alldeles stilla, och hennes ord och tonfall var helt andra än 
hennes vanliga. För i Calormen är konsten att berätta (antingen historierna nu är sanna eller 
påhittade) något man får lära sig i skolan, precis som pojkar och flickor här i landet får lära sig 
skriva uppsats. Skillnaden är att folk älskar att höra historier, medan jag aldrig har hört talas om 
någon som älskar att läsa uppsatser. (C.S. Lewis, 1975. s.33) 
 

Varje person har någon gång upplevt hur magin i en saga eller berättelse väckt fantasi och levt 
sig in i denna påhittade verklighet och ställt frågan, kan det vara sant, kan detta finnas på riktig 
(Andersone, 2009). Sagor är en del av vårt kulturella och sociala arv och därmed viktiga att 
föra vidare till kommande generationer. Med saga menas inte enbart den traditionella sagan 
som Törnrosa eller Nötknäpparen, utan varje generation har sina egna sagohjältar som Snövit, 
Nalle Puh eller Harry Potter. Det gemensamma för dessa karaktärer är att de skapar 
känslomässiga spår hos oss vilka följer med oss under hela vår uppväxt. Det kommer därför 
alltid finnas plats för sagor som med sin enkelhet, fantasi och djupa filosofi berör oss 
känslomässigt.  
 
Det finns förskolor som har skapat och utvecklat en specifik pedagogisk profil. Reggio Emilia 
och Montessori är exempel på profiler som ofta nämns när man talar om pedagogisk inriktning 
i förskolan. Under utbildningen till förskollärare har vi fått reflektera och diskutera dessa olika 
sätt att arbeta pedagogiskt, men det finns andra profileringar representerade inom den svenska 
förskolan än de som lyfts fram i undervisningen. En av dessa verksamheter är 
litteraturprofilering, vilket innebär att förskolan utgår från sagan som ett tematiskt arbetssätt, 
där förskolan väljer en bok och arbetar med denna under ett helt år. Från boken väljer 
pedagogerna ett antal karaktärer som representerar sagan under året och utifrån dessa 
tillverkas rekvisita som används i miljön och i olika aktiviteter i enlighet med läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98/2016. Just att det inte finns stor kännedom om detta sätt att arbeta gjorde 
oss extra nyfikna på att undersöka och ta reda på mer om vad en sådan pedagogisk profilering 
innebär. Mölndal Stad (2014) beskriver i Läsfrämjande litteraturprofil – ett samarbete mellan 
bibliotek och förskoleverksamhet i Mölndals stad, sagan som tematiskt arbetssätt på följande 
sätt:  
 

Arbetet med sagotema grundlägger ett lustfyllt upplevelsebaserat lärande där barnen får möta 
handdockor och utklädda pedagoger. I mötet med dessa sagokaraktärer öppnar sig barnen och 
deras kommunikation kommer i centrum. Sagotemat ger inspiration till barn och vuxna, och 
ramar in en lång rad projekt inom andra målområden som skapande ämnen, matematik, 
naturvetenskap och värdegrund. Det är barnens intressen och upptäckter som styr valen av 
projekt. Temasagorna bygger alltid på fantasi och har ett rikt bildspråk. De har en mångfald 
bland karaktärerna och utspelar sig i olika miljöer. Sagan bearbetas med hjälp av alla skapande 
språk och med öppenhet för att barn lär på olika sätt. (s.3) 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått tillfälle att använda handdockan i 
undervisningen för att skapa en matematisk saga. Då observerades hur handdockan och det 
fantasifulla i sagan väckte ett intresse och engagemang hos barnen. Inför denna studie har vi 
funderat på hur arbetet med sagan kan inkludera dockan och andra estetiska former i vardagen. 
Detta har lett oss till att reflektera över hur estetik kan användas i större utsträckning inom 
förskolan. För att undersöka detta kontaktades Förskolan Svejserdalen i Mölndals kommun, 
som startade detta arbetssätt 1990. Det framkom i kontakten att det finns fler förskolor inom 
kommunen som arbetar utifrån samma arbetssätt, det finns även en gemensam uppstart av 
sagan varje år och ett stort samarbete mellan förskolorna.  

1 
 



Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sagan används i ett tematiskt arbetssätt i 
förskolan. Fokus i undersökningen riktar sig mot hur pedagogerna arbetar och deras 
reflektioner kring de sätt de arbetar på.  
 
Mot bakgrund av detta är studiens frågeställningar följande: 
 

- Vad innebär det att arbeta med sagan som ett tematiskt arbetssätt?  
- På vilket sätt kommer arbetet med sagor till uttryck i verksamheten? 
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Bakgrund 
 

Denna studie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att all form 
av lärande fordrar sociala och kulturella förutsättningar och ett gemensamt sätt att 
kommunicera. Då kommunikation mellan individer är en social akt innebär detta att även 
lärandet är en social akt (Phillips & Soltis, 2010). Sagor har berättats från generation till 
generation, de är en del av det kulturella och sociala arvet. Det muntliga berättandet gör att 
sagan i hög grad kan leda till ett socialt samspel (Lindhagen, 1993). Genom sagan förmedlas 
kunskaper om hur människor levde förr, hur de arbetade och hur sjukdomar botades. De 
används även för att föra vidare traditioner och påvisa skillnader mellan könen och 
samhällsklasser. 

De mest framstående forskarna inom det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij, filosof 
och psykolog (1896–1934) och pragmatikern John Dewey, filosof och psykolog (1859–1952). 
Dewey menade att nyckeln till verkligt lärande låg i att skapa ändamålsenliga aktiviteter i 
sociala sammanhang, där kommunikationen mellan elever var särskilt viktig. Att dock enbart 
berätta om en ny idé innebär att eleven lär sig utantill, utan en förståelse för kunskapen. Säljö 
(2014) menar att genom att kunskap och erfarenheter görs synliga i kommunikation på olika 
sätt mellan människor skapas möjligheter att appropriera dessa kunskaper. Med appropriering 
menas att människor tar till sig och förstår de erfarenheter och kunskaper som de tagit del av 
och själva kan använda sig av dessa på ett korrekt sätt. Utifrån lärandets sociala natur 
utvecklade Vygotskij den proximala utvecklingszonen, vilket syftar till det barn kan lära sig 
under ledning av en vuxen eller mer kunnig kamrat, s.k. barns inlärningspotential (Phillips & 
Soltis, 2010).  

Inom det sociala perspektivet på lärande ingår begreppet redskap, vilket är särskilt intressant 
för vår undersökning. Detta begrepp innefattar både språkliga och fysiska redskap (Säljö 
2014). Det viktigaste redskapet språket, även benämnt redskapets redskap av Säljö, består dels 
av det talade ordet, men även av symboler och siffror. Säljö menar att det symboliska språket 
skapar förutsättningar för människor att dela med sig av erfarenheter till andra. Det 
symboliska språket skapar även möjligheter att exempelvis genom skrift, ta tillvara på dessa 
erfarenheter. Böcker och sagor ger därmed möjligheter för människor att ta del av samma 
innehåll och genom detta skapas ett stort socialt minne. Det fysiska redskapet består av hur 
människan använder sig av artefakter för att utföra en viss handling eller förmedla en viss 
kunskap. Det som är gemensamt för både de språkliga och de fysiska redskapen är att de 
medierar. Det språkliga redskapet medierar genom alla former av kommunikation det vill säga 
det talade språket och symboliska språket. Denna mediering hjälper oss att förstå och agera i 
vår omvärld. De fysiska redskapen även benämnt artefakt, medierar våra handlingar. Genom 
att använda sig av fysiska redskap som medierande redskap menar Säljö att människan kan 
utföra handlingar som går utöver våra kroppsliga förmågor. Sagoboken kan ses som en 
artefakt som i kombination med det språkliga redskapet medierar kunskapen som finns mellan 
bokens pärmar.  

 

Sagan genom tiderna 
 

”Sagan om de två bröderna” är den äldsta nedskrivna sagan som hittats, den är nedtecknad på 
papyrusrulle och är ca 3000 år gammal. Sagan om de två bröderna är fortfarande en levande 
saga och finns i flera varianter över hela världen. Innan sagor började nedtecknas i mitten på 
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1800-talet berättades de muntligt. Det var en konstform utvecklad efter bestämda ritualer där 
det krävdes skicklighet i att kunna berätta på ett sätt som engagerade och intresserade. Talen 
3 och 7 är magiska tal som ofta förekommer i sagan, de representerar ofta antal svårigheter 
som hjälten måste övervinna eller antal aktörer som blir prövade. Sagan var avsedd enbart för 
vuxna och det var främst män som berättade för andra män. Den allmänna folkbildningen och 
den status som följde med att vara läskunnig gjorde att det muntliga berättandet dog ut och i 
samband med att sagor började tryckas i bokform redigerades de också för barn (Lindhagen, 
1993). Lindö (1986) har forskat kring sagans användning i undervisning och menar att det 
under 1800-talet skedde ett skifte i hur man såg på barn. Från att ha varit en liten version av 
vuxna fick barn nu ett egenvärde, och det ansågs viktigt att barns fantasi skulle stimuleras, 
därmed började sagor bearbetas för att rikta sig till barn. Lindö beskriver sagans historia och 
menar att sagor har återberättats från generation till generation i århundranden innan de blev 
nedtecknade. Sagans innehåll och utformning utgick då från berättaren och vilket budskap 
denne ville förmedla. Under 1700-talet var sagan förbjuden för barn då den ansågs hindra dem 
från att lära sig nyttiga kunskaper som kunde kopplas till den omedelbara överlevnaden i det 
vuxna livet. I den lägre samhällsklassen levde den dock kvar i muntlig form och handlade ofta 
om en fattig hjälte som i slutändan belönades och förändrade sin sociala ställning i samhället. 
Lindö skiljer också mellan olika former av sagan och menar att saga är ett svårdefinierat 
begrepp. Nedan följer en kortare sammanfattning av Lindös definitioner av Folksägen, 
Folksagan, Myten och Fabeln. 
 

• Folksägen har sitt ursprung i verkliga händelser och kan härledas till en specifik plats 
eller person. 

• Folksagan är en berättelse i symbolisk form med inslag från verkligheten. Symboliken 
gör det möjligt att behandla människans universella problem med ett tydlig moraliskt 
budskap. Det finns en bestämd form för hur en folksaga är uppbyggd. 

• Myten berättas muntligt och är exempel på vilka värderingar som finns i samhället. 
Den är nära religion och kultur. Den handlar ofta om en idealiserad gestalt, exempelvis 
en gud eller hjälte, att beundra. Slutet i myten är ofta tragiskt. 

• Fabeln är en kortare berättelse där djur agerar som tänkande och talande varelser 
istället för människor. De avslutas med en sensmoral. 

 
 
Den moderna sagan 
 

Sagan och dess form och innehåll förändras i takt med att världen förändras då dess uppgift 
är att förklara och vägleda i de hinder som uppstår i en föränderlig värld. Folksagan har dock 
kritiserats för att vara alltför grym. Under 1970-talet blev sagan åter populär och det ansågs 
viktigt att barn fick ta del av sagans många budskap. Nedan följer en kortare sammanfattning 
av Lindös (1986) definitioner av moderna sagor. 
 

• Konstsagan är skriven av en namngiven författare exempelvis H.C. Andersen eller 
Astrid Lindgren. 

• Fantasy är en modern sagoberättelse som behandlar livsfrågor. De har ofta 
gemensamma drag med folksagan där författaren försöker förena det osannolika med 
det vardagliga. 

 
I dessa genrer återfinns idag författare som exempelvis J.K Rowling, Tove Jansson och Pija 
Lindenbaum. Dagens sagor skrivs för barn och om barn där barnens egna livsvärldar står i 
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fokus. Lindö menar att författarna har skapat en ny sagovärld för barn. De behandlar ämnen 
som berör och angår barn och blir därmed också relevanta för barn att lyssna på och läsa. 
 
 
Sagans kulturella tillhörighet 
 

Sagan är ett konstverk menar Bettelheim (1993), barnpsykolog och professor i psykiatri och 
psykologi, och hävdar att sagan som konstart är mer begriplig för barn än alla andra konstarter. 
Författaren framhåller även sagan som värdefull för det gemensamma kulturarvet. Al-Jafar 
och Buzzelli (2004) har studerat sagans roll i barns förståelse för andra kulturer och menar att 
sagor ger en kulturell förståelse då de behandlar universella frågor som rättvisa, lycka, familj 
och tillhörighet. I vissa kulturer har sagan och sagoberättande fortfarande en stor roll i att 
förmedla händelser och det är viktigt att barn lär sig att berätta. Skolinspektionen (2010) 
hävdar att de kulturellt betingade ramsor, sagor och sånger som präglar innehållet i 
förskolorna oftast speglar den svenska kulturen och menar att dessa självklart måste finnas 
men att det även är viktigt att rikta blicken mot andra kulturer.  

Bettelheim (1993) menar att sagorna tolkas och får olika innebörd för människor beroende på 
var de befinner sig i livet och vilka intressen och behov de har. Vidare menar Bettelheim att 
sagan behandlar ämnen som livsångest och fruktan för döden eller hjältar som ger sig ut i 
världen. Lindö (1986) stödjer detta och menar att då varje saga speglar någon del av 
människans psykiska utveckling är sagoberättandet ett verktyg för bearbetning av olika 
känslor eftersom kommunikation mellan individer är utvecklande för det inre tänkandet. Egan 
(1995), forskare i pedagogik, beskriver sagans handling med att den kretsar kring ett problem 
eller en uppgift och att sagan i stora drag handlar om känslor. Vidare menar författaren att 
sagans inledning ”Det var en gång” väcker en förväntan hos lyssnaren, vilken innebär att en 
karaktär med ett problem eller uppgift kommer introduceras. Avslutningen ”De levde lyckliga 
i alla sina dagar” meddelar att det inte kommer att hända något mer i sagan, det är ett definitivt 
slut. Detta ger enligt Egan, en trygghet i barn mot den verklighet de lever i där de inte vet vad 
som kommer att hända från stund till stund. 

 

Sagans utbildningspotential 
 

Sagan används som ett medierande redskap för att förklara ett fenomen istället för att använda 
sig av vetenskapliga metoder, vilka inte är begripliga för barn. Innan barn kan förstå det 
abstrakta måste upplevelser vara konkreta och för att förstå vetenskapliga beskrivningar krävs 
det ett abstrakt tänkande som barn inte har förutsättningar för (Bettelheim, 1993). Egan (1995) 
anser däremot att uppfattningen att barn lär från det konkreta till det abstrakta är en Ad hoc 
princip. Ad hoc princip är en modell som används som förklaring av ett fenomen som för 
tillfället verkar vara den mest tillämpningsbara. Egan utmanar denna princip och anser att den 
inte går att tillämpa när det gäller hur barn tar emot sagan. Det som fascinerar och tilltalar 
barn mest i sagan är abstrakta element som drakar och monster, medan de konkreta miljöerna 
som skogen och staden sällan väcker deras nyfikenhet. Bettelheim (1993) anser att sagan 
skänker både nöje och lärdomar och de är lätta för barn att ta till sig då de talar direkt till barn. 
Bettelheim menar även att både fakta och sagoböcker har en plats i barns liv och när dessa 
kombineras ges barn möjlighet till både rationell och emotionell utveckling. Författaren 
påpekar också att sagoberättande måste vara en gemensam upplevelse mellan berättaren och 
de som lyssnar. Lindö (1986) menar att barns förmåga att lyssna och tala är grunden för 
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utvecklandet av de språkliga färdigheterna och med sagan som redskap ges barn möjligheter 
att aktivera och stimulera de expressiva färdigheterna; berättande, teckning, måleri, skrift och 
dramatisering. Skolinspektionen (2012) påpekar att det verktyg som främst används i 
förskolan för att arbeta med språkutveckling är högläsning. Det finns dock en tendens att dessa 
lässtunder endast leder till samtal om det bilderna berättar och inte ett utökat samtal kring 
innehållet. Vidare menar Skolinspektionen att pedagoger måste reflektera kring vad läsning 
och samtal kring texter kan tillföra arbetet där barns funderingar och kunnande är i fokus. 
Undersökningen visar att lässtunden används som ett verktyg för att lugna gruppen och 
upplevs inte alltid som en positiv händelse då pedagogen får lägga mycket tid på att 
upprätthålla ordningen i gruppen. Skolinspektionen anser att detta inte bidrar till att barn blir 
nyfikna på språk och det skapar inte de möjligheter för barn att lyssna och reflektera som var 
tanken. När pedagoger inte aktivt arbetar för att väcka barns intresse för böcker och läsning 
går barn miste om möjligheter att utveckla sitt ordförråd. Skolinspektionen (2017) finner att 
pedagoger inte tillvaratar de möjligheter till samspel och kommunikation som uppstår på 
förskolan. Att inte möta barn i de situationer som uppstår gör att barns intressen inte tillvaratas 
vilket leder till missade lärtillfällen. 
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Tidigare forskning 
 

Här presenteras tidigare forskning kring sagan och dess användningsmöjligheter inom 
förskolan. Först beskrivs sagans roll i förskolan utifrån högläsning och utveckling av språk 
och kommunikation, fantasi och kreativitet, lek och lärande, dramatisering och miljö. 
Avslutningsvis presenteras sagans pedagogiska möjligheter 

 

Sagan i förskolan 
 

Sagor och berättelser har en naturlig plats i förskolan. De finns runt barnen i form av böcker 
att bläddra och läsa i och ur vilka pedagogerna läser högt. Sagan inspirerar till både lek och 
lärande (Pramling Samuelsson, Asplund & Klerfelt, 1993). Sagans funktion är att utveckla 
barns kommunikativa kunskaper i form av att utökat ordförråd och begrepp, förmåga att 
lyssna, berätta och reflektera samt tolkning och förståelse av skriftspråk och symboler. 

 

Sagan som högläsning och utveckling av språk och kommunikation 
 

Barn engageras av högläsningen och kan höra samma saga om och om igen (Pramling 
Samuelsson, Asplund & Klerfelt, 1993). Lindö (1986) anser att pedagogerna bör vara väl 
förtrogna med sagan och kunna texten utantill. Lindö menar att illustrationer i böcker kan leda 
till att barn blir distraherade och inte lyssnar aktivt, detta kan också leda till att barn inte skapar 
egna fantasibilder. Björklund (2008) påpekar dock att det är utifrån illustrationerna barn tolkar 
och återskapar berättelser när de läser på egen hand eller återberättar för andra. 

Skolverket beskriver förskollärarens uppdrag: ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i 
barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk-och 
kommunikationsutveckling,” (s.11). Björklund (2008) menar att vid högläsning förs ett samtal 
mellan pedagog och barn. Med hjälp av frågor relateras innehållet i böcker till verkligheten, 
vilket gör innehållet relevant för barn. I högläsningen sker även många interaktioner mellan 
pedagoger och barn och genom att använda sig av en dramatisk röst och själv vara engagerad 
kan pedagoger fånga barns intresse. När barn lyssnar på sagor får de exempel på hur dessa är 
uppbyggda, vilket ger förutsättningar för eget berättande. Al-Jafar och Buzzelli (2004) menar 
att muntligt berättande bygger en språkförståelse och berättelser och sagor är därmed ett sätt 
för barn att lära sig språk. Björklund (2008) stödjer detta och anser att när barn själva berättar 
får de möjligheter att utveckla ordförståelse och grammatik. Björklund påpekar dock att 
pedagoger måste tillvarata barns språkuttryck samt stötta och uppmuntra dessa.  

 

Sagan som fantasi och kreativitet 
 

Sagan aktiverar fantasin hos barn vilken i sin tur ger en kreativ förmåga att bearbeta och lösa 
problem (Lindö, 1986). Sagor har förmågan att ta människor in i fantasins värld och öppna 
sinnena (Lindö, 2005).  
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Vygotskij (1995) beskriver kreativitet som en mänsklig aktivitet som skapar något nytt där 
fantasin ligger till grund för detta kreativa skapande. Fantasi är inte kopplad till verkligheten 
utan existerar bara inom oss. Vidare menar Vygotskij att det finns två typer av handlingar, den 
ena är förknippad med vårt minne av tidigare erfarenheter. Den andra är den kreativa som 
utgår ifrån att skapa något nytt utifrån tidigare erfarenheter och minnen. Det är då möjligt att 
skapa en föreställning eller fantasi om hur något skulle kunna vara för att hitta lösningar på 
problem. Forsberg Ahlcrona (2016) menar att kreativitet är ett begrepp som syftar till 
människans drivkraft att skapa och förändra sin vardag, omgivning och därmed sig själv. 
Eftersom fantasi behöver reella upplevelser i konkreta miljöer kan det inte ske någon 
fantasiuppbyggnad utan en faktisk upplevelse. Även Vygotskij (1995) anser att fantasi är 
beroende av erfarenheter och ju rikare erfarenheter, desto mer fantasimaterial förfogar man 
över. Egan (1995) menar dock att det saknas forskning kring vilken betydelse fantasi har för 
barns inlärning. Lindqvist (1995) har forskat kring lekens estetik och påpekar att barn är 
intresserade av det absurda, omvända och fabelaktiga, vilket hör ihop med den kreativa 
processen. Samtidigt är fantasin starkt kopplad till verkligheten och de erfarenheter vi gör i 
vardagen. Vygotskij (1995) anser att kreativitet stimulerar barns allmänna utveckling och 
mognad där även väldigt små barn är kreativa i sina lekar och utrycker som ett eko vad de har 
sett och hört. Vidare anser Vygotskij att de kreativa processerna utmärker sig tidigt under 
barndomen och att dessa bäst kan ses i barns lek.  
 
 
Sagan som lek och lärande 
 

Det finns ett samband mellan litteratur, berättelser och lekar. Handlingsmönstret i barns lekar 
har sitt ursprung i folksagans form, då leken följer dramatiska och litterära former (Lindqvist, 
1995). Det är den rika och mångtydiga texten som gör att lekvärldar kan utvecklas eftersom 
barns förståelse och tolkning av texter och berättelser blir synliga genom deras lek (Lindqvist, 
1996). Bettelheim (1993) stödjer detta och menar att i leken har barn genom att förkroppsliga 
sagan möjlighet att bearbeta innehållet. Lindqvist (1995) anser att barn behöver stöttas och 
inspireras i sin lek för att få ett brett fantasiregister att välja ur, risken är annars att leken 
avslutas när barnens fantasi inte kan föra den framåt. Al-Jafar och Buzzelli (2004) menar dock 
att pedagoger ofta missförstår barns fantasivärldar och hämmar barns lek genom att göra sig 
delaktiga i den.  Vidare menar författarna att sagor och berättelser ger barn ett sätt att uttrycka 
och utforska världen genom leken utan vuxnas inblandning.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver olika former av samspel däribland det 
”berättande samspelet” i vilket lärare skapar gemensamma världar tillsammans med barn. 
Berättelsen är central och formas kring en miljö eller en lek där det lekfulla och lärandet är i 
fokus. Det finns en relation mellan "det som är på låtsas" och "det som är på riktigt" och 
pedagogen visar tydligt att det är en lek. Barnen tar initiativ men det är pedagogen som driver 
berättelsen framåt och återkopplar inom ramen för lärandet. Kommunikationen mellan barn 
och pedagog är central i samspelet. Skolverket (2016) lyfter fram lekens betydelse i förskolans 
uppdrag. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 
gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 
(s.6) 
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Lindqvist (1996) beskriver ett perspektiv på lärarrollen och synen på lek inom förskolan där 
lärarrollen innebär att utveckla barns kunskap och där lek anses vara något som barnen redan 
kan. Detta perspektiv utgår inte från att lära eller stötta barn i lek utan fokus blir vilka lekar 
som är tillåtna och inte tillåtna. Vygotskij (1995) menar dock eftersom vuxna har fler 
erfarenheter och därigenom större fantasi än barn får barn genom kontakten med vuxna i leken 
fler erfarenheter för att kunna skapa. Lindqvist (1996) påvisar i sin studie kring sambandet 
mellan barns lek och estetik, att lek i förskolan är viktig men att den ofta betraktas som något 
barn gör på egen hand och därför ska vara fri från påverkan av pedagog. Leken har därför inte 
utvecklats som en pedagogisk aktivitet enligt Lindqvist. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2007) anser dock att det har skett ett skifte i detta sätt att se på lek och lärande som två skilda 
företeelser, och menar att numera framstår leken som ett villkor för lärandet. Barn lär sig bäst 
när de är engagerade och intresserade. Då lek ofta är fantasifull, spännande och engagerande 
blir den en väg till lärande. Leken är social i det att barn föreställer sig och kommunicerar 
detta med andra för att föra leken framåt. Vygotskij (1995) påpekar att barns lekar återskapar 
något de redan erfarit men hävdar även att det inte innebär härmning utan är en kreativ 
bearbetning av upplevelser. Grunden för allt skapande är att kunna kombinera flera tidigare 
erfarenheter för att skapa något nytt.  

 

Sagan som dramatisering 
 

Samtidigt som sagoläsning ökar den språkliga medvetenheten används det pedagogiska 
dramat för att förstärka sagoupplevelsen (Lindhagen, 1993). Vid dramatisering av en saga 
erfar barn kunskap som omedelbart bearbetas och reflekteras över. Det är dock inte känt vad 
barn förstår av berättelser och att lära av sagan är därför beroende på vuxnas förmåga att 
dramatisera (Pramling Samuelsson, Asplund & Klerfelt, 1993). Vygotskij (1995) menar att 
alla former av drama ligger närmare leken än andra estetiska uttrycksformer och därför också 
nära barns livsvärld. Skolverket (2016) beskriver i förskolans uppdrag användandet av 
estetiska undervisningsformer i förskolan:  

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. (s.7) 

Tunde (2008) skiljer mellan kreativt drama och teater och menar att det kreativa dramat syftar 
till att skapa samspel mellan de som deltar, medan teater riktar sig mot åskådare. Kreativt 
drama är en form av drama där deltagarna blir guidade av en ledare till att fantisera och 
reflektera över erfarenheter och fenomen. Vidare anser Tunde att det kreativa dramat skapar 
stora möjligheter att stötta barn i alla aspekter av deras utveckling. Lindqvist (1995) påpekar 
att förskolan innehar en unik möjlighet att skapa drama av olika karaktär och att det finns ett 
nära samband mellan lek och drama. Lindqvist efterlyser dock en medveten påverkan av 
pedagoger för att stimulera barns fantasi och utveckla deras sociala och emotionella 
kunskaper. Vidare anser Lindqvist att de estetiska ämnena har fått en underordnad roll då 
förskolan är grundad på teorier med utgångspunkt i psykologin där estetik inte ingår. När 
vuxna dramatiserar för barn görs barnen delaktiga i konst och kulturaktiviteter. Lindqvist 
(1996) menar dock att barn ofta tar emot teateruppsättningar med reservation, medan enklare 
dramatiseringar leder till inspiration och en önskan om att få delta.  
 
Lindqvist (1996) beskriver begreppet ”lektema” som att ”vuxna gestaltar figurer och 
handlingar för att skapa en gemensam lekvärld” (s.19). Inspirationen till lektemat kommer 
ofta från litteraturens värld, dock påpekar Lindqvist att texten inte följs ordagrant utan ändras 
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och tolkas av pedagoger efter barnens behov och fokusområde. Arbetssättet bygger på lekens 
principer där barn hämtar inspiration från tidigare erfarenheter. Lindqvist menar för att arbeta 
med ett lektema krävs en gemensam lekvärld där den fysiska miljön bidrar till att utveckla 
barns lek. Texten som pedagogerna arbetar utifrån bör ha ett rikt innehåll som berör barnen, 
med rika tolkningsmöjligheter. Genom att handlingen dramatiseras av vuxna inspireras barnen 
till lek. En förutsättning för lektemat är även att det finns en dialog mellan pedagog och barn. 

Genom att vuxna gestaltar karaktärerna blir sagan levande menar Lindqvist (1996), då 
pedagogerna agerar i dialog med barn och hjälper dem att komma in i den fiktiva världen. 
Lärarna blir mediatorer mellan verklighet och fiktion. Genom att pedagogerna är närvarande 
och delaktiga skapas möjligheter för dialog och delaktighet hos barn. Det krävs dock mer av 
pedagogerna än den fysiska gestaltningen, de måste agera med inlevelse. Carlsen (2013) 
menar genom att använda sig av röst, ansiktsuttryck och rekvisita som medierande redskap 
kan pedagoger iscensätta lärandeaktiviteter i förskolan. Lindqvist (1995) anser, för att kliva 
in i en roll krävs mer än kostym, men det behöver inte betyda att man måste förställa rösten. 
Det mest angelägna är att rollen har skapats av pedagogen och att karaktären känns äkta. Detta 
innebär att pedagogen med lätthet kan minnas och återkomma till rollen. Denna hängivenhet 
till karaktären lyfter även Heggstad (2014) som viktig i arbetet med drama.  Lindqvist (1996) 
anser att det finns en dualism i pedagogers gestaltande av roller då pedagogen är både sig själv 
och karaktären på samma gång. Genom karaktären väcks ett intresse för pedagogen vilket 
skapar en spänning i relationen mellan pedagog och barn.  

Heggstad (2014) anser att användningen av drama i undervisning har hög potential till lärande 
då det involverar alla sinnen. Vidare beskriver Heggstad två olika inriktningar inom drama 
och lek. Det pedagogiska dramat, där dramat är tillrättalagt med fokus på lärande samt den 
dramatiska leken även kallad ”den fria leken”, där leken kommer från barn utan styrning av 
pedagog. Heggstad menar det är viktigt att skilja dessa två åt för att kunna utnyttja de 
möjligheter till utveckling som båda ger då de kompletterar varandra.  

Forsberg Ahlcrona (2012) menar att användandet av dockan i förskolan ger förutsättningar för 
kommunikation och samspel. Dockan går att använda på olika sätt. Pedagoger kan agera öppet 
med dockan framför barn eller samtala om dockan utan att den är närvarande som om den 
vore en egen person. Vidare menar författaren att i samtalet om dockan och genom att ställa 
frågor om dockan ges dockan mening där pedagoger och barn skapar en förståelse för dockan 
tillsammans. Hur barn upplever dockan och vilket gensvar denna väcker bidrar till att skapa 
en relation till dockan. Dockans estetiska utformning ger också en förståelse för hur den är 
och vilken personlighet den har. 

 

Sagans miljö 
 

Barn ger varje rum på förskolan en speciell innebörd och betydelse utifrån vad som är möjligt 
för dem att göra där. Det kan vara en miljö där barn får vara ifred, för stillsamma aktiviteter 
eller miljöer som lockar till gemensamma och individuella lekar. Ett varierat innehåll av 
material i rummet inbjuder till olika lekar. Rummets regler bidrar också till vilka lekar som 
utvecklas. Valet av rum utgår främst från barns möjligheter till att fantisera och röra sig, men 
det finns också ett behov hos barn att skapa egna lekvärldar där pedagoger inte är med och 
styr (Davidsson, 2008). Skolverket skriver att miljön i förskolan ”ska erbjuda barnen en trygg 
miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att 
utforska omvärlden.” (s.6) 
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Det är viktigt att skapa en miljö där drama och lek tillåts som naturliga inslag. Heggstad (2014) 
nämner aspekter att ta hänsyn till i skapandet av miljö. Dessa aspekter berör: vilket utrymme 
pedagogerna har att förfoga över och hur mycket av det utrymmet ges till dramat, storleken 
och sammansättning av grupper eftersom de inverkar på den sociala miljön, samt att skapa en 
trygg och öppen miljö där fantasi stimuleras och underhålls. Det är även viktigt att pedagoger 
behandlar barn och deras lek med respekt. Heggstad menar att det genom dramat är möjligt 
att skapa en sådan miljö. Lindqvist (1996) tillägger att genom miljö och rekvisita förstärks en 
gemensam fantasivärld vilken ger förutsättningar för barn att på egen hand leka vidare. 
Lindqvist menar vidare att miljön lockar barn till lek men det är pedagogernas fysiska 
gestaltning av karaktärerna som gör lekmiljön levande.  

 

Sagans pedagogiska möjligheter 
 

Sagans pedagogiska möjligheter är många. Genom att lyssna till sagor och berättelse utvecklas 
barns språk, fantasi och tänkande. Sagor ger även ett tryggt sätt för barn att utforska världen 
genom att de ”visar vägen” för vad som är tillåtet och inte tillåtet (Al-Jafar & Buzzelli, 2004). 
Pramling Samulesson, Asplund och Klerfelt (1993) har undersökt hur sagan används i skola 
och förskola utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv och menar att barn lättare tar till 
sig kunskaper som förmedlas med sagan som medel. Lindö (1986) instämmer och tillägger att 
det finns en pedagogisk tradition i förskolan att använda sagan som ett spännande och 
mångsidigt läromedel. Sagan engagerar, roar, väcker nyfikenhet, känslor och fantasi. Detta 
gör att användandet av sagan i undervisningen leder till ett lustfyllt lärande. 

 

Sagan som tema 
 

För att pedagoger ska kunna arbeta med sagan som tema på ett utvecklingspedagogiskt sätt 
menar Pramling Samuelsson, Asplund och Klerfelt (1993) att det måste finnas kunskap om 
sagans karaktäristiska uppbyggnad och dess budskap. Det måste även finnas en medvetenhet 
hos pedagogen kring vad i sagan fokus ligger. Författarna beskriver nedan olika sätt att 
använda sagan i pedagogiska sammanhang. 

Sagor kan utgöra ett kontinuerligt inslag i förskolans, fritidshemmets och skolans verksamhet. 
Sagor kan användas som utgångspunkt för ett tema genom att sagans innehåll sedan kan fokuseras 
t ex matematiskt, i skrivning och läsning och för att lära sig om natur och människor utifrån 
handlingen i sagan. Sagor kan också användas som en del av ett tema, d.v.s. när ett specifikt innehåll 
tas upp kan detta illustreras med en speciell saga. Sagan kan också användas som inspiration för 
lek och skapande aktiviteter. Slutligen kan sagan i sig vara målet för ett tema i det att temats avsikt 
är att lära barnen om sagor. (s14-15) 

Egan (1995) menar att traditionell planering av undervisning innebär att först formulera mål 
och syfte, lärandets objekt, och därefter innehåll och material. Sist väljs vilken metod som 
skall användas. Egan framhäver som ett alternativ, en metod av undervisningsplanering som 
utnyttjar vad han kallar lämpligare inlärningsprinciper. I denna planering stimuleras och 
tillvaratas barns fantasi och syftet med metoden är att genom användandet av sagan undervisar 
pedagogen på ett engagerande och meningsfullt sätt oavsett ämne och innehåll. Egan menar 
att sagan har en rytm genom vilken det byggs upp en förväntan. Det finns en tydlig början 
"det var en gång", en mitt som innebär en konflikt eller uppgift som måste lösas, och ett slut 
"snipp, snapp, snut, så var sagan slut!". Utan dessa beståndsdelar kan inte sagan föras framåt. 
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Detta skapar i sin tur en förväntan att allt kommer att lösa sig i slutet. Andersone (2009) anser 
att genom användandet av sagan som bakgrund för lärandet förankrar pedagogen lärandet hos 
barnen samtidigt som det finns en etablerad kontakt och en naturlig ingång för barn att ta emot 
lärandet. Tunde (2008) menar att när pedagoger arbetar med sagan som tema för lärande 
används sagan med dess karaktärer och handling som kuliss.  Kring denna kuliss är det möjligt 
att lägga till händelser eller ändra det som redan finns i sagan så att det passar det tänkta 
lärobjektet. Detta sätt att arbeta med sagan menar Tunde ger pedagogerna stort spelrum både 
när det gäller händelser och karaktärer.  
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Metod 
 

Kvalitativa studier undersöker hur något karaktäriseras eller gestaltas. Det kvalitativa 
synsättet används också i studier där målet är att tolka och förstå resultatet, inte att 
generalisera, förklara eller förutsäga (Stukát, 2011). Syftet med denna studie är att undersöka 
hur sagan används i ett tematiskt arbetssätt i förskolan. Fokus i undersökningen riktar sig mot 
hur pedagogerna arbetar och deras reflektioner kring de sätt de arbetar på. Detta har undersökts 
genom observationer och intervjuer. Observationer ger tillgång till livsvärldar men ger inga 
åsikter eller uppfattningar om dessa från informanterna därför har även intervjuer använts då 
intervjuer ger en djupare kunskap. Stukát (2011) menar att genom att använda sig av olika 
metoder i en studie kan dessa komplettera varandra och belysa ett område ur olika perspektiv. 
 
 
Observation 
 

Genom att använda sig av deltagande observationer vid insamlande av data får forskaren s.k. 
tyst kunskap om erfarenheter, upplevelser och förhållningssätt. ”Att använda någon form av 
observation brukar vara lämpligast när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte 
bara vad de säger att de gör.” (Stukat, 2011 s.55).  

Observationer som utförs i bakgrunden av den miljö och de aktiviteter som studeras, där 
forskaren antar en passiv roll och endast antecknar det som synliggörs kallas ”vanlig 
osystematisk observation” (Stukát, 2011). Detta är en lämplig metod att tillgå vid tillfällen när 
det inte finns generösa tidsramar att förfoga över, då denna form av observation innebär att 
man innan fältarbetets början har utformat ett observationsschema där stark fokuspunkt och 
tydlig struktur kring ett tema finns införda.  
 
 
Intervjuer 
 

Det finns olika former av intervjuer. Ostrukturerade intervjuer där frågorna inte är planerade 
i förhand och intervjupersonen styr innehållet. Semistrukturerade intervjuer använder sig av i 
förväg formulerade huvudfrågor vilka fungerar som en intervjuguide, vilken gör det lättare att 
avvika för att ställa följdfrågor baserade på informantens svar samt följa upp eventuella 
intressanta ämnen som uppkommer. Den strukturerade intervjun utgår från en strikt 
intervjuguide med bestämda frågor och ordningsföljd (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I denna 
studie användes semistrukturerade intervjuer med öppna huvudfrågor (se bilaga 3) eftersom 
detta ger en flexibilitet i att följdfrågor anpassas utifrån informanternas svar.  
 
 
Fotografier 
 

Fotografier av förskolans miljö togs som stöd för minnet. Dessa visade sig senare innehålla 
mycket information kring barns delaktighet och skapande därför har de använts i resultatet.  
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Urval 
 

I studien användes ett slumpmässigt urval, vilket innebär att alla personer i målgruppen får 
lika stor chans att delta (Barmark & Djurfeldt, 2015). Då det finns fem förskolor i Mölndals 
kommun som arbetar med den här profilen kontaktades de olika förskolorna via telefon för att 
därigenom få omedelbara svar kring möjlighet att kunna utföra observationer och intervjuer. 
Förskolan Smörblomman var den förskola som hade möjlighet att ta emot studenter. Den 
består av fyra avdelningar med totalt ca.100 barn. Två avdelningar har barn i åldern 1–3 och 
två avdelningar har barn i åldern 3–5. Den besökta avdelningen var en 1–3 avdelning, med 18 
barn. Vi fick även kontakt med en mediapedagog som tidigare arbetat på en förskola med 
samma profil. Då denna pedagog var aktiv inom förskolan när arbetssättet startades ansåg vi 
att en intervju skulle tillföra studien viktig kunskap. 
 
 
Beskrivning av Förskolan Smörblommans arbetssätt 
 

Här vill vi beskriva för läsaren vad som kännetecknar arbetssättet för att lättare kunna förstå 
resultatet. Grundtanken med arbetssättet var att starta en förskola som utgick från 
barnlitteraturen. Det ansågs att i sagoberättelsen fanns möjligheter att få med alla läroplanens 
mål samlade kring en gemensam utgångspunkt och berättelse. Det finns vissa kriterier en bok 
måste uppfylla för att det ska vara möjligt att arbeta utifrån den: flera karaktärer, möjligheter 
till genusarbete, magi/fantasiingång, innehåll att bygga vidare på samt varierade miljöer. 
Fantasiingången betonas som extra viktig då denna oförutsägbarhet gör det möjligt för sagan 
att lyfta. Pedagogerna väljer ut fem böcker som presenteras positivt, böckerna genomgår sedan 
en urvalsprocess där en bok blir framröstad som grunden för temat. 

Arbetssättet planeras gemensamt på de förskolor som arbetar utifrån den här profilen där de 
vid temats början ständigt har en ny bok att arbeta med. Efter detta tar det individuella arbetet 
vid. Pedagogerna skapar karaktärer, dockor och miljö, individuellt eller gemensamt på 
avdelningen eller förskolan.  

Vid temats uppstart är förskolan tömd på allt material från det föregående temat. Detta innebär 
att alla miljöer byggs upp från grunden utifrån den nya boken varje år och plockas ner inför 
den gemensamma avslutning då karaktärerna säger ”hej då!” till barnen. Dessa avsked från 
karaktärerna sker på ett sätt som passar med karaktärens personlighet.  

Vid tidigare teman har enbart pedagogerna varit med och röstat fram boken. Det finns numera 
dock en önskan om att göra barnen delaktiga i bokvalet. Böckerna kommer då att introduceras 
för barnen genom att de blir fotograferade och inlästa av pedagoger i appen IMovie, och 
tanken är att barnen ska ha tillgång till dessa på förskolan.  

Boken som pedagogerna har arbetat utifrån under detta år heter Promenad och är skriven av 
Lotta Olsson, illustrerad av Maria Jönsson. Boken handlar om ett barn och en vuxen som går 
på promenad där de möter olika karaktärer (Jenny, Dykar-Berit, Elmer, Sop-Gunilla, Glitter-
Kenneth, Frilufts-Berra) och tittar in i deras hus. 
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Förskolan Smörblomman 
 

På Förskolan Smörblomman har alla pedagoger på något sätt en personlig gestaltning av en 
vald karaktär. De två pedagoger som har observerats och intervjuats gestaltar karaktärerna 
Glitter-Kenneth och Frilufts-Berra. Dessa karaktärer beskrivs i boken:  

Glitter-Kenneth dansar loss till en diskolåt förstås. Rytmen dunkar, pulsen slår. Shake it 
baby! Kom vi går. (s.24).  

Frilufts-Berra som fick nog, byggde om sitt hus till skog. Täta granar, björnbärssnår, fyra 
rådjur … Kom vi går! (s.29).  

Karaktären Sop-Gunilla finns gestaltad på förskolan och nämns i intervjuerna men har inte 
intervjuats eller observerats i sin karaktär. Hon beskrivs i boken:   

Sop-Gunilla, samlar skrot, skräp och skrutt och smuts och sot, lump och lort och 
kycklinglår. Allt kan sparas. Kom vi går! (s.20).  

På den observerade avdelningen arbetar fyra pedagoger, barnen har delats upp i två grupper 
med två pedagoger i varje grupp. Arbetet med aktiviteter i karaktär har också delats upp där 
två pedagoger är ansvariga under några veckor och sedan växlar de.  
 
 

Tabell 1: Presentation av pedagoger 
Namn, 
karaktär och 
Yrkesroll 

Arbetsplats Ålder 
barngrupp 

Intervju Planerad 
observation 

Spontan 
observation 

Karin, Glitter-
Kenneth 
Förskollärare 

Fsk. Smörblomman 1–3 Ca 30 min 1 tillfälle 
utomhus 

 

Sara, Frilufts-
Berra 
Förskollärare 

Fsk. Smörblomman 1–3 Ca 30 min 3 tillfällen 
utomhus 
 

1 tillfälle 
inomhus 

Astrid,  
Förskollärare 

Fsk. Smörblomman 1–3  1 tillfälle 
utomhus 

 

Paula 
Mediapedagog 

Stadsbibliotek   Ca 60 min   

 
Alla personnamn och arbetsplatser är fingerade. Samtliga informanter är eller har varit aktiva 
inom förskolan.  
 
 
Genomförande  
 

Inför genomförandet av studien kontaktades rektor och chef vid de arbetsplatser som önskades 
besökas. Via mail förmedlades ett inledande brev med tillhörande missivbrev (bilaga 1) där 
syftet med studien och utförandet av denna presenterades. Med godkännande från rektor och 
chef togs kontakt med förskolor och mediapedagog och tid bokades för besök och intervju. 
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Under första besöket på Förskolan Smörblomman presenterades vi oss för pedagogerna, syftet 
med studien förklarades och förhoppning om samarbete. Samtidigt överlämnades 
missivbrevet innehållande de etiska principer som all forskning måste följa.  

Totalt genomfördes tre planerade observationer och en spontan observation.  Vid de planerade 
observationerna deltog avdelningens barn, men eftersom två observationer utfördes på 
förskolans gård anslöt även barn från andra avdelningar. Vid en observation deltog två 
pedagoger i karaktär. Det utfördes även tre intervjuer, dessa varade mellan 30–60 minuter.  På 
förskolan Smörblomman gjordes ett val att endast de pedagoger som genomfört aktiviteter i 
karaktär intervjuades för att få en djupare kunskap om deras reflektioner kring att arbeta med 
karaktärer och sagan som ett tematiskt arbetssätt. Efter transkribering och analys har i 
resultatdelen endast de delar som framstod relevanta för studien använts. 

 

Observation  
 

Vid observationerna av de planerade aktiviteterna användes ett observationsschema (bilaga 2) 
med fasta observationsmoment. Då fokus var att observera pedagogernas användande av 
arbetssättet med saga som tema genomfördes observationer endast vid de tillfällen då 
planerade aktiviteter där sagan var närvarande stod på schemat. Vid denna period var det två 
pedagoger som samarbetade och hade enskilda eller delade aktiviteter. Alla aktiviteter 
utfördes utomhus mellan frukost och lunchtid. 
 
Anteckningar inleddes innan aktiviteten hade börjat och den utklädda karaktären var på plats 
då vi ansåg det vara viktigt att även ta del i hur pedagogerna förberedde barnen inför 
aktiviteten. Vi placerade oss i bakgrunden av aktiviteten, dels för att få en överblick av det 
som föregick och dels för att inte störa. Vi antog s.a.s. rollen av ”en fluga på väggen” (Justesen 
& Mik-Meyer. 2011) för att kunna ta del av pedagogernas vardag på förskolan. Under 
observationerna samlades så mycket information som möjligt kring huruvida pedagogerna 
klädde ut sig, förställde sin röst, förändrade sin personlighet, var de samspelta, lät de barnen 
vara delaktiga, hur visades förkunskaper, hur användes miljön. Detta antecknades i 
observationsschemat i form av fältanteckningar. 
 
Vid jämförande av observationer upptäcktes att vi uppmärksammat olika händelser trots 
samma observationsobjekt. Efter avslutad aktivitet gavs möjlighet att tala med de pedagoger 
som ansvarat för aktiviteten, vid dessa tillfällen ställdes frågor som uppkommit som följd av 
det som observerats. Fältanteckningarna renskrevs vid dagens slut. 
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Tabell 2: Presentation av observationer 
Namn Ämne  Pedagog i 

karaktär 
Övriga 
pedagoger 

Miljö Beskrivning 

Observation 1 Sång och 
kommunika
tion 

Frilufts-Berra Ped. från 
andra 
avdelningar 

Förskolans 
gård, 
gröningen 

Ca10-15 barn. 
Pedagog leder 
sångstund. Barn 
delaktiga i sångval.  

Observation 2 Sång och 
rytmik 

Frilufts-Berra, 
Glitter-
Kenneth 

Ped. från 
andra 
avdelningar 

Förskolans 
gård, Scenen 

Ca.15–20 barn. 
Pedagoger leder 
sång och 
dansstund. Barn 
delaktiga i sångval 
och fri dans. 

Observation 3 Naturveten
skap 

Frilufts-Berra Astrid Naturområde 
i närområdet 

9 barn. Pedagog 
pratar 
fågelskådning. 
Barn lyssnar och 
spejar efter fåglar. 

Observation 4 Arbete 
inför 
bokval 

 Sara, Bodil 
(från annan 
fsk) 

personalrum Pedagoger 
diskuterar och 
arbetar med en 
inläst bok. 

 
 
 
Intervju 
 

Intervjuerna på förskolan utfördes i Frilufts-Berras rum eftersom det erbjöd avskildhet. 
Samtidigt gav det uppslag och inspiration när frågor om miljö och skapande kom upp. Beslutet 
togs att inte lämna ut huvudfrågorna i förväg till pedagogerna som skulle intervjuas eftersom 
det eftersöktes genuina svar på frågorna kring pedagogernas erfarenheter och tankar. 
Huvudfrågorna ställdes utifrån intervjuguiden, dessa följdes upp med följdfrågor utifrån 
pedagogernas individuella svar. Under intervjuerna hade en av oss ansvar för den muntliga 
delen medan den andre förde anteckningar som kunde vara till hjälp vid tolkning av 
intervjuerna. Intervjuerna spelades in på mobiltelefonens ljudinspelningsapp, vilka senare 
samma dag spelades upp för ordagrann transkribering. Under resorna tillbaka till högskolan 
diskuterades hur intervjuerna upplevts och vad som noterats utöver intervjun. Intervjun med 
mediapedagogen utfördes på samma sätt på dennes arbetsplats. 
 
 
Analys  
 

Utifrån studiens syfte, ämne och materialets karaktär bestäms analysmetod. Kvale och 
Brinkmann (2014) beskriver metoden med meningskoncentrering. Denna metod innebär att 
man under genomläsningar och diskussioner av det transkriberade materialet hittar uttalanden 
och formuleringar där huvudinnebörden av innehållet koncentreras till att omfatta några få ord 
eller kortare mening. I detta arbete framstod två huvudteman, som fick rubrikerna: Vad 
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innebär sagan som tematiskt arbetssätt samt På vilket sätt kommer det tematiska arbetssättet 
till uttryck i verksamheten. Dessa två huvudteman innehåller kategorierna: En gemensam 
inramning, Kommunikation genom estetik, Individuell gestaltning, Magins närvaro i 
relationer, Upplevelsebaserad miljö samt Fördjupad kunskapsdimension. 

Innehållet i de transkriberade intervjuerna och fältanteckningarna från observationerna 
sorterades och placerades in under passande kategori. Innehåll förstärks i resultatdelen genom 
citat från intervjuer och observationer, och vissa data som inte har varit relevant eller inte 
passar in i de konstruerade huvudtemana har tagits bort. Under analysarbetet har våra 
förkunskaper tagits i beaktning och eventuella konsekvenser denna förförståelse kan ha i 
studiens resultat har diskuterats, detta kallas reflexivitet (Wigg, 2009). Innehållet har sedan 
analyserats utifrån begreppen Språkliga redskap och Fysiska redskap. Med språkliga redskap 
avses det talade språket samt det symboliska språket i form av skrift och symboler. Med 
fysiska redskap avses artefakter som används för att mediera kunskap. 

 

Etiska övervägande  
 

I studien har vi varit noggranna med att informera om att vi utgår från Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, och dess fyra 
huvudkrav. Informationskravet innebär att alla berörda parter har fått information kring 
studiens syfte och vilka krav som ställs på informanten. Samtyckeskravet informerar att det 
är frivilligt för de tillfrågade informanterna att medverka och att medverkan kan avbrytas utan 
påföljd. Med konfidentialitetskravet betonas att alla medverkande samt arbetsplatser i studien 
förblir anonyma med fingerade namn, då namn krävs. Slutligen innebär nyttjandekravet att 
data som samlats in endast kommer att användas för forskningsändamål. Dessa fyra krav har 
uppfyllts genom det missivbrev som lämnats till alla berörda parter där det informeras om hur 
undersökningen planeras och vilka personer som har tillgång till data. Pedagogerna har även 
informerats om att fokus i undersökningen riktar sig mot pedagogerna och deras agerande, 
inte mot barnen. Det insamlade materialet som ligger till grund för studien kommer att 
förstöras efter avslutat arbete. Vid intervjuerna informerades pedagogerna att i redovisning av 
resultatet används fingerade namn. De informerades även om att de när som helst kunde 
avbryta intervjun.  
 
 
Validitet 
 

Validitet är en fråga om studien har undersökt det den var tänkt att undersöka (Kvale & 
Brinkmann, 2014). I studien söktes kunskap om hur pedagoger arbetar med saga som tematiskt 
arbetssätt. Observationer och intervjuer genomfördes på en förskola med detta arbetssätt. 
Intervjuer utfördes med pedagoger som under flera år arbetat eller har arbetat med saga som 
tema. Detta gör att resultaten är valida i det avseende att de valda undersökningsmetoderna 
och urvalet är korrekta. 

Studien bygger på två pedagogers uppfattning om hur de arbetar med sagan i det tematiska 
arbetssättet samt en f.d. pedagog som har arbetat utifrån detta arbetssätt. De tre informanterna 
har gett samstämmiga svar i hur de arbetar med sagan, vilka även förstärks i de observationer 
som utförts. Stukát (2011) menar att en felkälla i observationer är att den observerade personen 
kan uppföra sig annorlunda när de vet att de blir observerade. Detta menar vi inte vara fallet i 
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våra observationer då den information vi har fått visar på att pedagogernas förhållningssätt i 
aktiviteterna är genuin och reflexmässig. 

 

Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om resultatets konsistens, kan undersökningen reproduceras med samma 
resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). Reliabiliteten för denna studie är svår att uttala sig om. 
Studien är baserad på tre informanters intervjusvar samt observationer av två av 
informanternas planerade aktiviteter samt en spontan observation kring planering. Det man 
kan uttala sig om är att de tillfrågade hade liknande eller samstämmiga svar på huvudfrågorna 
i intervjuerna och att deras förhållningssätt vid de planerade aktiviteterna återspeglades i hur 
informanterna upplevde att man arbetade. Vid intervjuerna ställdes följdfrågor för att 
kontrollera om huvudfrågan hade förståtts. Trots detta anser vi att det samlats in tillräckligt 
mycket data för att kunna uttala sig om hur man praktiskt arbetar med sagan som ett tematiskt 
arbetssätt på förskolan Smörblomman.  
 

 

Generaliserbarhet 
 

Generalisering handlar om huruvida resultatet kan appliceras på en större population än de 
som deltog i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Tidsutrymmet för denna studie ses 
som en begränsning för generaliserbart resultat. Fler antal observationer och fler deltagande 
pedagoger hade varit nödvändiga för att med rättvisa kunna fånga upp fler dimensioner av att 
arbeta med saga som tema. Stukát (2011) menar att ett lågt antal undersökningspersoner 
begränsar möjligheterna till generalisering. Vid besöken på förskolan hade pedagogerna inte 
heller planerat att använda sig av handdocka eller mer avancerade dramatiseringar. Det fanns 
inte heller någon planerad aktivitet där hela förskolan var involverad. Båda dessa aktiviteter 
hade gett mer stoff och ett mer fylligt resultat.  
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Resultat 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sagan används i ett tematiskt arbetssätt i 
förskolan. Fokus i undersökningen riktar sig mot hur pedagogerna arbetar och deras 
reflektioner kring de sätt de arbetar på.  
 
De forskningsfrågor som ställs är:  

- Vad innebär det att arbeta med sagan som ett tematiskt arbetssätt?  
- På vilket sätt kommer arbetet med sagor till uttryck i verksamheten? 

Resultatet har delats in i två delar. Den första delen redogör för vad det innebär att arbeta med 
sagan som ett tematiskt arbetssätt. Den andra delen behandlar på vilket sätt det tematiska 
arbetssättet kommer till uttryck i verksamheten. 

 

Sagan som ett tematiskt arbetssätt 
 

Under denna rubrik presenteras resultatet från första delen av studien utifrån tre 
underkategorier: En gemensam inramning, Kommunikation genom estetik och Individuell 
gestaltning. Dessa har tolkats utifrån analysverktygen språkliga redskap och fysiska redskap. 
Citat från intervjuer presenteras genom indraget stycke och kursiverad text.  

 

En gemensam inramning 
 

I intervjuerna framkommer det att när pedagogerna arbetar med en gemensam saga ger det 
förutsättningar för samarbete inom arbetslag och avdelningar. Detta genom att alla barn och 
pedagoger är införstådda med och känner till innehållet. I de aktiviteter som sker på allmänna 
ytor på förskolan är alla barn välkomna att delta och gör gärna detta då de känner igen 
karaktärerna som kommer på besök. 

Det skapar även möjligheter till ett stort utbyte mellan förskolor med samma profil när de 
utgår från samma saga. Pedagogerna delar med sig av både lyckade och mindre lyckade 
aktiviteter, kopplade till sagan.  

När vi i området hjälps åt att uppfinna hjulet tillsammans så är det oerhört mycket 
lättare. Vi har gjort såhär, kopiera gärna. Man kan maila till den som lagt ut ett material 
och fråga, -har du det här på papper? Ja absolut varsågod! Det är ytterst få tillfällen 
som man inte får materialet till sig om man frågar efter det. (Karin) 

Förskolorna har en gemensam internetportal (sluten facebookgrupp) där de delar med sig av 
erfarenheter kring arbetet med sagan. Dessa erfarenheter kan ligga till grund för inspiration 
till andra aktiviteter men de kan även användas som de är av andra pedagoger.  

Den gemensamma inramningen gör även att planerade aktiviteter inte uteblir på grund av 
pedagogers eventuella frånvaro. Sara uttrycker att det ofta på andra förskolor ses som ett 
hinder när en pedagog saknas men i och med att det på förskolor med gemensam profil finns 
en förståelse för innehållet kan aktiviteten ändå genomförs även om det kan bli ändringar i 
utförandet.  
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Utifrån detta framkommer att den gemensamma inramningen i att arbeta med sagan som ett 
tematiskt arbetssätt och att utgå från samma saga underlättar kommunikation och utbyte av 
erfarenheter mellan förskolor, avdelningar och pedagoger då det finns en förförståelse för 
innehållet. Genom att pedagogerna använder sig av det språkliga redskapet, både det 
symboliska språket i form av skrift och det talade språket sker ett utbyte av erfarenheter vilket 
skapar ett socialt minne. Detta sociala minne används av pedagogerna för att utveckla och 
utforma verksamheten. Förförståelsen för innehållet i det tematiska arbetssättet tolkas även 
som en förutsättning för att pedagogerna ska kunna använda sig av de kunskaper och 
erfarenheter som de har tillgång till i det sociala minnet. Utifrån dessa kunskaper och 
erfarenheter skapas dessutom förutsättningar för pedagoger att genomföra varandras 
aktiviteter med mindre ändringar och detta i sin tur innebär att det inte uppstår hinder eller 
avbrott i verksamheten vid pedagogers eventuella frånvaro. Det finns även ett stort kollegialt 
samförstånd vilket skapar en trygghet i verksamheten. 

 

Kommunikation genom estetik 
 

Paula uttrycker att i aktiviteter där dockan medverkar är det dockan som står i fokus för 
barnen och pedagogen hamnar i bakgrunden. Paula beskriver även ett exempel där 
handdockan har tillskrivits egenskaper och kunskaper om ett visst ämne då barnen vänder 
sig till dockan istället för pedagogen för att få svar. I en tidigare saga, ”Kloka lilla häxan”, 
har pedagogerna använt sig av en handdocka i form av en skunk. Skunken hette Selma och 
hade fokus på naturfrågor. Selma var intresserad av utomhusmiljön och vill alltid följa med 
till skogen och klättra i träd och se alla spindlar, sniglar och småkryp. I den här situationen 
hade barnen hittat larver ute på gården och ville veta mer om dessa. 

-SELMA! ropade barnen, var är Selma? Vi måste visa Selma! 
 Så vi fick hämta Selma.  
-Ååh men vad är detta? Jag vet inte heller. Vi måste låna böcker på biblioteket, vi 
måste titta i datorn och se om vi kan googla på det här och vi måste undersöka, vad 
tror ni? sa Selma (Paula) 
 

Dockan Selma är en artefakt som har använts av pedagogerna på ett medvetet sätt för att 
mediera kunskap kring naturfrågor. Selma har blivit tillskriven en personlighet och har 
dessutom kunskaper som det upplevs att pedagogerna inte besitter. Detta blir tydligt när 
barnen i exemplet vänder sig direkt till Selma istället för pedagogerna för att undersöka 
frågor som handlar om naturen. Pedagogerna använder i den här situationen dockan som ett 
redskap för kommunikation. Dockan kan även tolkas som en förutsättning för att denna 
kommunikation sker. 

Karin och Sara berättar att karaktärerna har egna rum på förskolan Smörblomman. 
Pedagogerna bygger upp miljöerna i dessa rum utifrån karaktärernas personlighet. I Glitter-
Kenneths rum finns det utrymme för dans och stoj. I Frilufts-Berras rum är det lugnt och 
skönt och man kan läsa en bok i en koja. I Sop-Gunillas rum finns det olika material och 
möjligheter för estetiskt skapande. 
 
Resultatet visar att karaktärernas rum byggs upp av pedagogerna utifrån karaktärernas 
personlighet. Rummen kan därför ses som fysiska redskap som genom sin utformning 
medierar vilka aktiviteter som är möjliga att utföra i dessa. De bidrar även till att förstärka 
karaktärerna och deras ständiga närvaro på förskolan. Med detta menas att även när 

21 
 



karaktärerna inte befinner sig fysiskt på förskolan kommunicerar deras rum att de ändå är en 
del av verksamheten. 
 
 
 

 
Figur 1. Barnen har klivit barfota i färg och gått på promenad. 
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Figur 2. Barnen intresserade sig för babblarna, här har barnen skapat hus till babblarna som 
liknar de hus som finns i boken "Promenad" 

Barnens alster som tillverkas på förskolan kan tolkas som ett symboliskt språk som medierar 
och dokumenterar barnens intressen och skapar en förbindelse till den aktuella sagan. Det 
finns en tydlig koppling till sagan förmedlade i de alster som sitter på väggarna vilket bidrar 
till att sagan alltid är närvarande.  

 

Individuell gestaltning 
 

På vilket sätt en karaktär gestaltas är upp till pedagogen då de använder sig av de estetiska 
uttrycksformer som de personligen känner sig bekväma med. Det kan till exempel vara genom 
att klä ut sig eller använda sig av en handdocka. På förskolan Smörblomman använder 
pedagogerna inte handdockan i större utsträckning utan väljer istället att använda sig av 
karaktärer. 

Det är mycket enkla medel. Genom att ta på sig en mössa och en skjorta så är man 
Berra. Och jag får med barnen på ett helt annat sätt. (Sara) 

Genom gestaltandet av en karaktär uttrycker pedagogerna att det finns möjlighet till ett mer 
personligt samspel mellan karaktären och barnen än det samspel som sker mellan pedagog 
och barn. Sara menar att det i samspelet mellan karaktären och barnen finns möjlighet till att 
förmedla ett innehåll på ett lustfyllt sätt där karaktären möter varje barn individuellt. 
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Pedagogerna väljer vilken karaktär de vill arbeta med och på vilket sätt utifrån sitt eget intresse 
och kunskapsområde. Har pedagogen kunskap om rytmik ansvarar pedagogen för alla 
aktiviteter som innehåller detta ämne. Sara beskriver detta. 

Målande och skapande är jag inte så jätteförtjust i det så det tycker jag att min kollega 
kan göra för hon brinner för det. Och det får lov att vara lite av det vi själva brinner 
för. Jag tror att vi blir våra bästa jag då. Karin älskar ju rytmiken till exempel, allt med 
gymnastik. Och det här är min bit (syftar till sitt naturrum). (Sara) 

Pedagogerna uttrycker att det krävs flexibilitet i valet av den individuella gestaltningen. 
Fördelningen av karaktärer kräver en diskussion i arbetslaget där pedagogerna måste vara 
beredda på att tänka om och byta karaktär om det är flera pedagoger som dras till samma 
karaktär. Detta upplevs dock inte som ett problem för pedagogerna då det alltid går att finna 
något att utveckla, förstärka eller vinkla hos en annan karaktär. Karin beskriver detta. 

Det är sällan jag har fastnat i att jag måste ha just den här karaktären. För man kan ju 
alltid skapa alla karaktärerna till den man är, den man vill att den ska vara. Som i 
”Promenad” då kanske karaktären Jenny kan bli en rytmiktant, om vi nu inte hade haft 
Glitter-Kenneth. (Karin) 

Pedagogerna påpekar även att om det inte finns tillräckligt med karaktärer i boken till alla 
pedagoger, skapas det en ny karaktär. Ofta figurerar ett djur eller liknade på sidorna vilken 
kan lyftas fram och ta en större roll än hur den porträtteras i boken. Pedagogerna behöver även 
ta hänsyn till vad barnen intresserar sig för i boken. Karin uttrycker att om barnen fastnar för 
någon karaktär som inte finns gestaltad bland pedagogerna på förskolan, skapar någon denna 
karaktär som sedan kommer på besök. 

Resultatet visar att karaktärer används av pedagogerna både som ett fysiskt och ett språkligt 
redskap. Karaktärerna skapas med ett syfte att lära ut något och kan därför ses som en artefakt 
som utifrån sin utformning medierar olika egenskaper. Genom användandet av en karaktär 
skapas möjligheter för pedagogerna att utifrån sina egna kunskapsområden skapa ett lustfyllt 
lärande. Den individuella gestaltningen skapar även förutsättningar för användandet av 
språkliga redskap eftersom gestaltningen leder till ett större samspel med barnen. Därigenom 
skapas även förutsättningar för kommunikation och dialog. Det kräver även kommunikation i 
arbetslaget och att pedagogerna är lyhörda och uppmärksamma på vad barnen intresserar sig 
för. 

 

På vilket sätt kommer det tematiska arbetssättet till uttryck i verksamheten 
 

Under denna rubrik har resultatet delats in i tre underkategorier; Magins närvaro i relationer, 
Upplevelsebaserad miljö och Fördjupad kunskapsdimension. Dessa tolkas utifrån 
analysverktygen fysiska redskap och språkliga redskap. Exempel från observationer 
presenteras genom indraget stycke, citat från intervjuer presenteras genom indraget stycke och 
kursiverad text. 

 

Magins närvaro i relationer 
 

Det blir tydligt vid observationerna att det är något som sker när pedagogerna byter om till 
sina karaktärer. Dels i pedagogernas framtoning och dels i hur barnen bemöter pedagog 

24 
 



och karaktär. Även om pedagogerna inte förställer rösten eller klär ut sig så de inte går att 
känna igen är upplevelsen att när de tar på sig karaktärens kostym, blir de karaktären. Detta 
syns särskilt i den tredje observationen då två pedagoger, Sara och Astrid, går på promenad 
med en grupp barn till en skogsdunge. Väl framme får barnen först leka en stund innan det 
sedan är dags för den planerade aktiviteten med Frilufts-Berra, som gestaltas av Sara. 

Observation 3 
Det finns ingen möjlighet för Sara att gå undan och byta om utan hon står en bit bort, 
fullt synlig för barnen, och tar på sig mössan och skjortan. Några av barnen står och 
iakttar ombytet medan de andra barnen leker vidare. När pedagogen är klar ropar barnen: 
-Berra, Berra! barnen börjar röra sig mot Berra. 
-Ja, nu är Berra här, säger Sara.  

 
Barnen står tyst och iakttar när Sara byter om, inte förrän hon helt har förvandlats till Berra, 
ropar de och närmar sig henne och då möts Berra med entusiasm. Det är här tydligt att barnen 
både ser, accepterar och är medvetna om att Berra och Sara är samma person. Detta blir ännu 
tydligare i avslutningen av denna aktivitet. 

Observation 3 
-Nu tog bubblet slut, hej med er barnen jag kommer en annan gång! säger Berra. 
Frilufts-Berra får kramar av barnen innan hon går bort till barnvagnen och tar av sig 
skjortan och mössan. Alla barnen iakttar ombytet.   
-Titta! ropar ett barn när pedagogen är sig själv igen.  
-Ja, nu kommer Sara. Hokus pokus simsalabim, i sagans värld kan allt hända. säger 
Astrid. 
Sara ansluter sig till barnen och Astrid som sig själv. 
-Kom Berra på besök? Hade Berra med sig en kikare? frågar Sara barnen. 
-Nu får ni berätta för Sara vad ni gjorde för hon var ju inte med, säger Astrid till barnen.   

 
Resultatet visar att dualismen i att vara två personer förstärks av båda pedagogerna då de 
bemöter och talar om karaktären och pedagogen som två skilda enheter. Pedagogerna 
använder sig av karaktären som en artefakt för att skapa ett lärande, men karaktären bemöts 
och framställs som en egen person. Både barn och pedagoger är medvetna om att pedagogen 
och Berra är samma person och det finns ett samförstånd i detta. Det som även framstår i 
den här observationen är Astrids stöttande roll, hur hon bekräftar barnen i att det är Sara som 
klär ut sig men även påpekar att "i sagans värld kan allt hända". Vi tolkar detta som att när 
pedagogerna tydligt medierar att detta är på riktigt kommer även barnen tro på det. Magins 
närvaro i relationer förstärks genom att pedagogerna använder sig av det talade språket för 
att bekräfta barnens observationer kring pedagogen och karaktären. Genomgående i de 
observationer som gjorts har de pedagoger som inte varit i karaktär varit delaktiga i 
aktiviteten genom att stötta och lyfta fram aktiviteten och karaktären som positiv. 
 

Upplevelsebaserad miljö 
 

På förskolan Smörblomman har karaktärerna egna rum och miljöer inomhus. Under 
observationerna har karaktärerna flyttat ut från rummen och agerar utomhus. Karaktärerna 
agerar och existerar alltså även utanför sin situerade miljö. I nedanstående observationer 
beskrivs hur barn och karaktär i samspel skapar en upplevelsebaserad miljö. 
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Observation 1 
Frilufts-Berra ropar på barnen genom den öppna dörren och tar sig ut på gården i 
promenadtakt, hälsar på barn hon går förbi. Barn sluter upp i den takt de känner de vill 
avsluta sin lek. Frilufts Berra står på en gräsplätt, hon uppmanar barn att komma och dansa 
med henne. Pedagogen använder sin egen röst och utstrålning. Blir inte mer än hon redan 
är, är igenkännbar. Barn och pedagoger står ganska nära varandra och sjunger och dansar. 
Frilufts-Berra sjunger inte högt, barnen sjunger inte högt, ingen uppmanas att ta i, eller får 
veta att den inte sjöng. Alla sjunger efter egen förmåga.  
 
Observation 2 
När dörren öppnas springer Glitter-Kenneth ut, full av energi och barnen följer efter som 
en svans, upp på scenen följer de Glitter-Kenneth. Där samlas de och inleder en sorts 
hälsningsdans där Glitter-Kenneth tittar på och pratar med barnen på individplan. Strax 
ansluter Frilufts-Berra, som under tiden har klätt om från Sara. Dessa två karaktärer hälsar 
på varandra och frågar barnen om de vill vara med och sjunga. Det spelar ingen roll hur 
barnen står på scenen, de behöver inte stå i ring eller tänka på att alla ska se. Berra och 
Glitter-Kenneth rör sig runt på scenen och deltar energiskt i sångerna.  

 
Detta tolkar vi som att Frilufts-Berras och Glitter-Kenneths personligheter och hur de 
framställer sig själva skiljer sig från varandra. Karaktärerna är artefakter som har tillskrivits 
vissa personlighetsdrag utifrån sin utformning. Hur karaktärerna bemöter och kommunicerar 
med barnen förstärker dessa personligheter och vad som är möjligt att uppleva tillsammans 
med karaktären. Barnen accepterar och bekräftar detta genom att bemöta de individuella 
karaktärerna på olika sätt. Vilket blir tydligt när de i observation 1 står stilla och sjunger tyst 
med Frilufts-Berra medan det i observation 2 blir en helt annan dynamik när det är Glitter-
Kenneth som har huvudansvar för aktiviteten. Detta tolkas som att pedagogerna med hjälp 
av karaktärerna som artefakter och språket som redskap i samspel med barnen skapar en 
gemensam upplevelsebaserad miljö. 
 
Paula menar att man behöver ta reda på vad i boken barnen intresserar sig för och utifrån 
detta skapa miljöer. I arbetet med en tidigare saga, ”Kloka lilla häxan” fanns det i boken 
flera olika miljöer, bland annat en där häxan är på sjukhus. Barnen fastnade för denna sida 
och utifrån denna skapades en sjukhusmiljö på förskolan. Barnen var delaktiga och 
medverkade i att bygga upp miljön. Denna sjukhusmiljö fanns under hela året och 
vidareutvecklades allteftersom barnen intresserade sig för nya saker i sagan. Paula förklarar 
tankegångarna i hur en miljö på förskolan kan förändras utefter barnens intresse: 
 

-Oj, hon har en butik, vad behöver vi i butiken? Vad ska det vara för en butik? Ja, det ska 
vara en butik där man kan köpa grejer till sjukhuset! Ett apotek! Vad har man i ett 
häxapotek? Ja, inte har man samma saker som i ett vanligt apotek? Där kan man köpa 
fladdermössvingar! Hur tillverkar vi dem och hur många behövs? Behövs det skyltar på 
burkarna? Behövs det varningstexter? (Paula) 

Detta visar att barnen görs delaktiga i att skapa en miljö där det är möjligt att uppleva det de 
intresserar sig för. Genom kommunikation mellan barn och pedagoger framkommer barnens 
intressen. Utifrån dessa skapas möjligheter att utforma miljön och förstärka sagan och dess 
innehåll. Barnen engageras och görs delaktiga i samarbete och dialog med pedagogerna och 
får använda och utveckla sin fantasi och kreativitet. Det språkliga redskapet i form av 
kommunikation mellan pedagog och barn framstår som en förutsättning för att kunna 
utveckla en miljö som tar tillvara på barnens intressen och som stöttar dem i att föra detta 
intresse vidare mot ett lärande. I denna situation får barnen diskutera kring vad som kan 
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finnas på ett vanligt apotek och vad som kan finnas på ett häxapotek. De får sedan vara 
delaktiga och skapa denna miljö genom att använda sig av symboler som gör det tydligt att 
det är ett häxapotek och inget vanligt apotek, de tillverkar fladdermusvingar och skriver 
skyltar och varningstexter. 

 

Fördjupad kunskapsdimension 
 

Karaktärerna skapas av pedagogerna utifrån deras individuella kunskapsområden och 
intressen. I den tredje observationen då två av pedagogerna, Sara och Astrid, har promenerat 
till skogen med några barn, presenteras ett exempel på hur denna kunskap kan användas i 
aktiviteter. Sara har bytt om till Frilufts-Berra och har en kikare runt halsen eftersom de båda 
är intresserade av att fågelskåda. 

Observation 3 
Frilufts-Berra berättar att hon har sin kikare med för hon vill spana efter fåglar. Hon ber 
barnen sätta sig i halvcirkel och Frilufts-Berra berättar om alla fågelljud hon hör och vad 
fågeln heter som gör ljudet. Hon hör gärdsmyg och blåmes. 
-Salt sill, salt sill, det är gransångaren som låter så, säger Frilufts-Berra, sen tittar hon 
med sin kikare efter den. 
-Där sitter en grönfink.  
-Hör ni? Där är den salta sillen igen.  

 
Fågelskådningen fortsätter under hela utevistelsen och på promenaden tillbaka till 
förskolan, det blir inte en isolerad händelse kopplad till den period då pedagogen är i 
karaktär. 

Vi tolkar detta som att Sara använder sig av karaktären som en artefakt i kombination med 
kommunikation för att mediera sin fördjupade kunskap om fåglar i den här aktiviteten. 
Saras fördjupade kunskap om fåglar gör att hon kan identifiera fåglar utifrån deras läten, 
därför uppstår inga avbrott i lärandet för att titta i en fågelbok. Barnen pekar ut olika fåglar 
som ses bland träden och dessa benämner Sara vid deras artnamn. Genom att använda 
korrekta artnamn ges barnen språkliga verktyg i form av begrepp som de kan använda för 
att mediera sin omvärld. Barnens fortsatta intresse för fåglar även efter aktivitetens avslut 
bemöts positivt av pedagogerna och de diskuterar tillsammans med barnen vad fåglarna 
äter, och barnen reflekterar över var fåglarna kommer ifrån och vart de ska flyga sen. 
Barnens hypoteser uppmuntras och pedagogen bidrar med sin faktiska kunskap. Vi tolkar 
detta som att barnen ges möjlighet att appropriera sin kunskap om fåglar när de 
kommunicerar och hypotiserar med pedagogerna.  

 

Sammanfattning 
 

Det finns många pedagogiska möjligheter i att arbeta med sagan som ett tematiskt arbetssätt. 
Det skapar en gemensam utgångspunkt och möjliggör samarbete mellan avdelningar och 
andra förskolor. Det skapar förutsättningar för att på ett lustfyllt och lekfullt sätt beröra alla 
mål i läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2016. Den största förutsättningen för att arbeta med 
sagan som ett tematiskt arbetssätt är pedagogernas och organisationens engagemang, utan ett 
samförstånd för arbetssättet blir det svårt att genomföra. Pedagogernas engagemang och 
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hängivenhet till karaktärerna och sagans innehåll är även en förutsättning för att skapa ett 
lekfullt lärande och på så sätt inspirera och engagera barnen. 
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Diskussion 
 

I denna del diskuteras resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar. Syftet med 
denna studie är att undersöka hur sagan används i ett tematiskt arbetssätt i förskolan. Fokus i 
undersökningen riktar sig mot hur pedagogerna arbetar och deras reflektioner kring de sätt de 
arbetar. De frågor som ställs är: vad innebär det att arbeta med sagan som ett tematiskt 
arbetssätt och hur skapas och används miljö för att synliggöra sagan som tema? Resultatet 
diskuteras i två delar: ett lustfyllt och roligt arbetssätt och stimulerande miljö i förskolan. 

 

Ett lustfyllt och roligt arbetssätt 
 

Det lustfyllda och roliga i att arbeta med sagan som ett tematiskt arbetssätt betonas av 
pedagogerna. Pedagogerna är inte alltid medvetna om hur en kollega kommer att genomföra 
en aktivitet. Det finns en spänning och en nyfikenhet i att inte veta vad som kommer att hända 
under dagen, vilket skapar ett engagemang och ett intresse hos pedagogerna. 

 

Att börja om varje år 
 

Arbetssättet är utformat med tanke att förskolan under ett helt år arbetar med samma saga som 
utgångspunkt och detta medför en gemensam inramning. Inför varje uppstart skapas nya 
miljöer, karaktärer och material. Detta kräver att pedagogerna är införstådda med och 
accepterar att det inte finns något gammalt material att utgå från. Det finns en utmaning och 
en glädje i att skapa något nytt varje år. Den gemensamma grundsynen som Lindqvist (1995) 
framhåller finner även vi i studien vara en förutsättning för att arbeta med sagan som tematiskt 
arbetssätt. Arbetssättet innebär att organisation, chefer och pedagoger är införstådda med och 
accepterar förfarandet.  

Varje år skapar pedagogerna nya individuella karaktärer. Genom att dessa skapas utifrån 
pedagogens kunskaper, personlighet och intressen har de en frihet i tolkningen av karaktären. 
Denna tolkningsfrihet framhåller även Lindqvist (1996) och menar att innehållet i sagan inte 
behöver följas ordagrant. Detta innebär, vilket även framkommer i studien att samma karaktär 
kan finnas på olika avdelningar men ha ett annat utseende, annat fokusområde och framställas 
annorlunda. Även om inspirationen till karaktärerna är densamma finns det stor variation i hur 
de tolkas och skapas av pedagogerna.  

När det handlar om pedagogens val av karaktär sker detta ofta som en kombination av vilka 
karaktärer som finns att tillgå, vilka ämnen som är passande för karaktären samt vilka 
förkunskaper och intressen pedagogen förfogar över. Att arbeta med samma karaktär i ett helt 
år gör att den blir väl förankrad hos pedagog och barn. Detta innebär att pedagogen får en 
trygghet i sin karaktär, hur den är och vad den står för. Denna trygghet i karaktären betonar 
även Lindqvist (1995) betydelsen av. Vi tolkar detta som att när pedagoger och barn är bekanta 
med karaktären och vad den står för finns det en förförståelse för vilket lärande karaktären 
förmedlar. I studien framkommer även att genom att använda sagan och karaktärer blir dessa 
en lustfylld ingång till lärande, likt den undervisningsplanering Egan (1995) framhåller där 
sagan används som utgångspunkt, oavsett vilket ämne eller innehåll pedagogen vill förmedla. 
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Studien visar att då pedagogen själv får välja hur och på vilket sätt denne vill gestalta sin valda 
karaktär blir karaktären en produkt av pedagogen. Den ligger därför nära pedagogen i både 
personlighet och kunskapsområden. Även om pedagogen skapar karaktären utifrån sig själv 
varje år blir de ändå annorlunda i och med att sagan är ny. Att få göra det man är bra på och 
brinner för ger en lustfylld dimension till yrket. Andersone (2009) anser att genom att använda 
sagan som bakgrund finns det en etablerad kontakt för att ta emot lärandet. Detta kan vi också 
se i vår studie då det framkommer att arbetet med karaktären under ett helt år ger en trygghet 
för pedagoger då det konstanta i sagan som ett tematiskt arbetssätt ger en omedelbar ingång 
till lärandet där pedagoger kan fokusera på lärandets objekt istället för lärandets akt. Välkända 
karaktärer innebär att när Frilufts-Berra kommer vet barnen i förväg att ämnet är naturfrågor 
medan Glitter-Kenneths ämne är musik och rytmik.  

Karaktärerna uppfattas och bemöts, på samma sätt som Forsberg Alhcrona (2012) beskriver 
handdockan, som egna personer. Karaktärens utformning och utseende medierar dess 
personlighet och i dialog med barnen förstärks och utvecklas denna personlighet. Men 
karaktären är ändå en artefakt skapad av pedagogerna för att förmedla ett visst innehåll eller 
kunskap. Då vi tolkar karaktären som en artefakt blir det tydligt hur denna kan användas som 
ett redskap för lärande. Som tidigare nämnts menar Säljö (2014) att de fysiska redskapen gör 
det möjligt för människan att utföra handlingar som är utöver de handlingar vi på egen hand 
kan utföra. Det blir tydligt i studien att genom att pedagogerna använder sig av karaktärerna 
som artefakter skapar de möjligheter för samspel, kommunikation och ett lärande som de inte 
kan uppnå genom att vara sig själva. Det påpekas även i intervjuer att pedagogerna upplever 
att de får ett annorlunda gensvar från barnen när de är i sin karaktär än när de är sig själva. 

 

En saga som utgångspunkt för möjligheter 
 

Studien visar att arbeta utifrån en saga ger möjligheter att på ett lustfyllt och roligt sätt 
inkorporera alla delar i läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2016. Bettelheim (1993) menar att 
sagans form och innehåll tilltalar barn och är därmed ett väl anpassat redskap för att skapa 
lärande. Vilket även framkommer i studien. Det finns möjligheter att gå in och ut ur sagan 
utifrån vad barnen intresserar sig för, lärandet är inte bundet till ett visst ämne under en viss 
period. Alla aktiviteter som sker är planerade men det finns även utrymme för spontanitet, 
fantasi och överraskningar. Detta i sin tur innebär att pedagogen måste vara väl förtrogen med 
läroplanen. Det finns ett stort förarbete med valet av saga där flera kriterier måste uppfyllas, 
dessa kriterier framhåller även Lindqvist (1995) som en förutsättning för att arbeta med sagan 
som tema. Det måste finnas en trygghet i texten men också äventyr och spänning. Sagan måste 
inspirera och lägga grunden för ett lärande. I arbetssättet betonas att det måste finnas en 
fantasiingång, möjligheter till genusarbete, varierade miljöer och karaktärer. 
 
Den gemensamma inramningen i att arbeta med samma saga skapar möjligheter för samarbete 
och utbyte av erfarenheter. Kommunikationen och utbyte av erfarenheter mellan pedagoger 
framstår som en viktig aspekt i studien. Det sociala minnet som skapas av pedagogerna ligger 
till grund för utveckling av verksamheten. Det gemensamma i att utgå från samma saga ser vi 
som en förutsättning för pedagoger att kunna appropriera de kunskaper som andra pedagoger 
delar med sig av. Det finns även en trygghet i att alla pedagoger är eniga om innehållet i sagan 
och hur de ska arbeta med denna som ett tematiskt arbetssätt. Detta skapar även möjligheter i 
och med att det finns ett stort kollegialt samförstånd. Det finns pedagoger att utbyta idéer med 
och pedagoger kan ta över en aktivitet om en oförutsedd händelse skulle inträffa. Den 
gemensamma inramningen bidrar även till en öppenhet mellan avdelningarna och mellan 
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barnen på de olika avdelningarna. Alla barn är välkomna till de aktiviteter som sker på 
allmänna ytor vilka ger upplevelser för barnen där det i vardagen sker korta magiska möten.  
 
När pedagogen går in i sin rollkaraktär uppstår en ny livsvärld där barn och vuxen möts ur ett 
barns perspektiv. Pedagogen kan i karaktären bortse från ett vuxet förhållningssätt och bemöta 
barn på ett mer lekfullt sätt. Med detta menas att den vuxne kan anta samma sorts nyfikenhet 
som barn har när lärandet sker genom lek. Genom att arbeta utifrån ett lektema där vuxna 
gestaltar karaktärer anser Lindqvist (1996) att det skapas en lekfullhet hos vuxna. Vilket även 
kan ses i de observationer som gjorts där pedagogerna i sina karaktärer har möjlighet att ha en 
annan framtoning än de har som sig själva. Det finns möjlighet att vara mer lekfull och 
fantasifull. I studien framkommer även att för att barn ska ta en karaktärs handlingar och ord 
på allvar krävs att de pedagoger som deltar i aktiviteter är införstådda med arbetssättet och 
antar en stöttande roll.  
 
 
Stimulerande miljö i förskolan 
 

Att arbeta med sagan som tematiskt arbetssätt skapar en kontext i vilken barns intressen 
tillvaratas. Det skapar även en miljö som framhäver sagan och engagerar barnen och 
stimulerar deras fantasi och kreativitet. 

 

Barns engagemang 
 

Genom observationer och samtal undersöker pedagogerna vad barnen intresserar sig för. När 
barns intresse tillvaratas skapas ett engagemang hos barnen. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2007) menar att barns lärande är beroende av deras engagemang och intresse.  
Barnen blir inbjudna i skapandet och engagerar sig i den fysiska miljön. Detta ses i 
bildexemplet med babblarnas hus som skapats för att likna de hus som finns i boken 
”Promenad”. Det visas även i exemplet med sjukhusmiljön i ”Lilla kloka häxan”. Pedagogerna 
har i dessa exempel utgått både från sagan och barnens intressen och uppmuntrat dem till 
skapande aktiviteter. Det handlar även om att när pedagogerna fångat upp barnens intressen 
kunna hålla kvar detta. Detta görs genom att stanna kvar i den miljön som finns, göra tillägg 
till miljön när barnens intresse avtar och att alltid återkomma till sagan som den gemensamma 
inramningen. Detta gör pedagogerna när de tillsammans med barnen skapar ett apotek som ett 
tillägg till sjukhusmiljön istället för att ta bort denna. Att barnen är delaktiga och medskapande 
av miljön leder till att den engagerar och inspirerar. Den fysiska miljön framstår i studien som 
viktig för att utveckla barns lek, den fysiska miljöns betydelse för barns lek betonas även av 
Lindqvist (1995). 

I den tidigare forskningen framhåller Vygotskij (1995) att drama ligger nära barns lek 
eftersom lek och drama bygger på samma principer. I studien framkommer att det dramatiska 
och lekfulla inslaget när pedagogerna gestaltar karaktärerna lockar och engagerar barnen att 
delta i aktiviteter. Detta blir tydligt i våra observationer när det är flera barn från andra 
avdelningar som ansluter till de aktiviteter som utförs på gården. Det är dock viktigt att påpeka 
att det finns en skillnad mellan ett kreativt drama och att spela teater vilket även Tunde (2008) 
hävdar. Det kreativa dramat beskriver Tunde som att skapa samspel mellan de som deltar och 
att deltagarna blir guidade av en ledare till att reflektera över erfarenheter och fenomen. I 
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studien framkommer att pedagogerna använder sig av det kreativa dramat och av karaktären 
som artefakt för att locka barnen till ett socialt samspel samt att mediera ett innehåll. 

I studien kan vi se att karaktärerna används av pedagogerna för att skapa det som Lindqvist 
(1996) benämner som ett lektema. Där gestaltningen av karaktärerna och den fysiska miljön 
gör att sagan blir levande. I observationer har noterats hur pedagogerna bemöter barn när de 
är i sin karaktär på ett sätt som skiljer sig från hur de bemöter barn när de är sig själva. 
Pedagogerna i karaktär bemöter varje barn på ett lekfullt sätt och skapar genom 
kommunikation med barnen en delaktighet som leder till engagemang. Vi ser pedagogens 
engagemang och inlevelse i karaktären som en förutsättning för att kunna locka och engagera 
barnen.  

 

Fantasi och kreativitet 
 

Sagan används som en ingång till fantasins värld vilket även Lindö (2005) påpekar, där det är 
möjligt att uppmuntra barns fantasi och kreativitet. Barnen stimuleras i sin fantasi då de 
tillsammans med pedagogerna och deras karaktärer skapar, vad Lindqvist (1996) benämner 
som gemensamma lekvärldar. Det framkommer tydligt i studien att barnen är medvetna om 
att det är pedagogen som klär ut sig till en karaktär, då de står och tittar på vid ombytet. Att 
dualismen i att vara två olika personer accepteras beror till stor del på hur pedagogerna 
bemöter barnen när de påpekar detta. Pedagogerna bekräftar att pedagogen och karaktären är 
samma person men framhäver även att i fantasin och en lekvärld finns det möjlighet att vara 
både och. Denna dualism nämner även Lindqvist (1996) som en viktig aspekt i att arbeta med 
sagans karaktärer. I studien framgår att det skapas en gemensam överenskommelse där det är 
underförstått att alla, barn och pedagoger, vet att det är pedagogen som har klätt ut sig men i 
sagans värld är det möjligt att fantisera och låtsas som om det är på riktigt.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver fantasi som förmågan att i tanken kunna 
förflytta sig från verkligheten och att fantasin skapar en relation mellan det som är på låtsas 
och det som är på riktigt. Denna relation mellan verklighet och fantasi blir också tydlig i de 
alster som finns på förskolan. I studien presenteras två bildexempel i Figur 1 har barnen fått 
gå barfota i färg på en egen promenad, detta alster skapar en relation mellan något som de har 
gjort i verkligheten och sagans fantasirika innehåll.  I Figur 2 skapar alstret med babblarnas 
hus en relation mellan vad barnen leker med och intresserar sig för och sagans innehåll. Att 
kunna relatera innehållet i sagan till verkligheten skapar förutsättningar för fantasi. Genom att 
barnen får använda sig av estetiska former och medel ges de möjlighet att uttrycka kreativitet.  

Vygotskij (1995) anser att fantasi är beroende av verkliga upplevelser och erfarenheter och att 
fantasi är en förutsättning för kreativitet. Barnen i exemplet med sjukhusmiljön uppmuntras 
att fantisera och skapa, hur kan en sjukhusmiljö se ut, vad finns i en sådan och vad finns i en 
häxas apotek? För att kunna fantisera och skapa denna miljö krävs det att barn har erfarenheter 
som de kan utgå från. I studien framkommer att pedagogerna genom olika aktiviteter ger 
barnen många erfarenheter och möjligheter att öva sin fantasi och kreativitet. Kommunikation 
och samspel mellan pedagoger och barn framstår som en förutsättning för att skapa fantasi 
och kreativitet. Fantasi och kreativitet fordras för att skapa ett samförstånd mellan 
verkligheten och den gemensamma lekvärlden.  
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Vidare forskning 
 

I denna studie ligger fokus på hur pedagogerna arbetar med sagan som ett tematiskt arbetssätt. 
För att få en större förståelse för arbetssättet och vad det kan tillföra förskoleverksamheten 
framstår det viktigt att även studera hur barnen uppfattar arbetssättet och vad det kan tillföra 
deras lärande. Vad tillför det barnen när det är en karaktär som håller i en aktivitet gentemot 
när det är en pedagog som har samma aktivitet, finns det differens i hur barnen uppfattar och 
tar emot innehållet i aktiviteten.  
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Bilaga 1 (Missivbrev) 

 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Väst som läser näst sista terminen på 
förskollärarprogrammet. Det är nu dags för oss att skriva vår C-uppsats, som ämne har vi valt 
att fördjupa oss i Ert arbetssätt att använda sagan som genomgående tema under hela läsåret.  

Som undersökningsmetod skulle vi vilja komma, gärna så snart som möjligt, för att observera 
Förskolan under en vecka. Det vi vill observera är hur Ni arbetar med sagan som tema samt 
genomföra intervjuer kring yrkesroll och arbetssätt med pedagoger. 

Vår nyfikenhet kring detta arbetssätt har väckts genom vår handledare som har berättat om 
arbetssättet under föreläsningar. Det finns många av våra klasskamrater som undersöker 
Reggio Emilias arbetssätt men vi vill hellre skriva om Er verksamhet. 

Materialet som samlas in under observationer kommer att behandlas av oss och vår 
handledare. Vid intervjuer kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. Deltagande kommer att 
behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Jessika Nielsen  xxxxxxx.xxxxxx@student.hv.se 

Pernilla Sjöblom  xxxxxxx.xxxxxx@student.hv.se 
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Bilaga 2 (Observationsschema) 
Datum: 

Tidsåtgång: 

Antal deltagare: 

Planering/Förberedelse Aktivitetens genomförande Aktivitetens ev. fortsättning 
   

Aktivitetens avslut Miljö Övrigt 
   

  

 
 



Bilaga 3 (Intervjufrågor) 
Vad innebär det att arbeta med sagan som tema? 

• Vad skulle du beskriva som det viktigaste i att arbeta med sagan som tema?  
• Vad krävs för att man ska kunna arbeta med ett sago tema? 
• Vilka eventuella hinder och möjligheter ser du med det arbetssättet?  

På vilket sätt kommer arbetet med sagor till uttryck i verksamheten? 

• Hur organiseras och planeras själva arbetet med sagan? 
• På vilket sätt är barn delaktiga i arbetet? 
• Hur dokumenteras innehållet i de planerade och spontana aktiviteterna?   

 

Hur skapas och används miljö för att synliggöra sagan som tema? 

• Är det viktigt att skapa sagans miljö och hur gör ni? 
• Hur går planeringen till – mer konkret – vem planerar och ansvarar för vad?   
• Kan barnen påverka miljön och i så fall hur? Några exempel? 

Finns det något du vill tillägga? 

  

 
 



Bilaga 4 – Beskrivning av individuella bidrag i examensarbetet 
I detta arbete har var och en haft huvudansvar för en del, dessa har sedan diskuterats och 
utvecklats i samråd. Resterande delar har skrivits gemensamt: sammanfattning, inledning, 
teoretiskt perspektiv, resultat och diskussion,. Båda har varit involverade i alla aspekter av 
arbetet i form av diskussioner och analyser. 

Jessika Nielsen 

• Sökt litteratur 
• Läst all litteratur som ingår i arbetet 
• Tagit kontakt med förskolor och intervjupersoner 
• Genomfört observationer och intervjuer 
• Transkriberat intervjuer och observationer 
• Metod 

 

Pernilla Sjöblom 

• Sökt litteratur 
• Läst all litteratur som ingår i arbetet 
• Genomfört observationer och intervjuer 
• Transkriberat intervjuer och observationer 
• Tidigare forskning 
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