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Sammanfattning  
 
Bakgrund  
Under vår utbildning har vi båda utvecklat ett intresse för användandet av litteratur 
tillsammans med barn i skolan. Vi valde att koncentrera oss på de klassiska sagorna då deras 
rika symbolspråk har visat sig vara mycket betydelsefullt för barns utveckling. Vi anser också 
att de klassiska sagorna är en del av det västerländska kulturarv som skolan enligt Lpo- 94 ska 
delge barnen. Det framgår i Kursplanen i svenska (2000) att man via litteraturen kan ge barn 
möjlighet att utvecklas och få nya perspektiv på livet. Med detta i åtanke ville vi undersöka 
om den klassiska sagan har en plats i den moderna skolans tidigare år. 
 
Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka om pedagoger, som är verksamma i grundskolans 
tidigare år, använder sig av klassiska sagor i sin undervisning. Vi vill undersöka hur 
pedagogerna motiverar användandet och på vilket sätt arbetet kring och med klassiska sagor 
kan läggas upp. Vi vill också undersöka pedagogernas tankar kring barnens syn på och 
upplevelser av den klassiska sagan.  
 
Metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod och för att få svar på våra frågeställningar 
har vi använt oss av halvstrukturerade intervjuer. Vi har utfört åtta enskilda intervjuer med 
pedagoger på våra respektive Vfu-platser och vi har båda medverkat vid samtliga 
intervjutillfällen. Intervjuerna har bandats för att sedan skrivas ut i sin helhet. Vid bearbetning 
och analys av materialet har vi använt oss av en hermeneutisk ansats. Vi valde att kategorisera 
informanternas svar för att kunna redogöra för resultatet på ett åskådligt sätt. 
 
Resultat 
Vår studie visar att de intervjuade pedagogerna anser att det finns utrymme för den klassiska 
sagan i skolan men att användningsgraden och syftet med användandet varierar. Pedagogerna 
lyfte en rad olika användningsområden inom olika ämnen, men hur mycket sagan används 
beror på pedagogens eget intresse för den. Pedagogerna ser både fördelar och nackdelar med 
de klassiska sagorna, men övervägande fördelar. Sagorna är något som alla barn känner igen 
sig i men de kan ha ett språk som är något ålderdomligt. Pedagogerna är överens om att barn 
kan se vad som är rätt och fel i sagorna men alla tror inte att de kan se djupare budskap. Alla 
informanter anser att sagor är något som alla barn ska få ta del av. De ser dem som en del av 
ett kulturarv men lyfter särskilt att en saga ibland bara ska vara en saga och en upplevelse i 
sig. 
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Inledning 
Under vår utbildning har vi vid flera tillfällen kommit i kontakt med hur man kan använda sig 

av sagor som ett pedagogiskt verktyg. Vi har läst profileringskursen Barn- och 

ungdomslitteratur och är båda intresserade av de möjligheter litteraturen erbjuder. Vi har 

tidigare varit ganska övertygade om att den klassiska sagan har en plats i dagens skola, men 

efter att vi har tagit del av tidigare studier börjar vi tvivla på att så är fallet. Den österrikisk-

amerikanske psykologen och professorn Bruno Bettelheim (1978) menar att folksagan har stor 

betydelse för barns utveckling. Den moderna barnlitteraturen å andra sidan, tenderar att vara 

för ”snäll” och undviker de stora livsfrågor som barn, enligt Bettelheim, behöver möta. Det 

framgår även i styrdokumenten för skolans arbete att man via litteraturen kan ge barn 

möjlighet att utvecklas och få nya perspektiv på livet.  

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder. 

Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som den 

individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna. 

(Kursplanen i Svenska, 2000) 

Det finns ett stort utbud av barnlitteratur idag men mycket av det som barn läser saknar 

substans, och detta var en anledning till att vi valde just de klassiska sagorna. Vi kände att vi 

var tvungna att begränsa oss och valde därför att fokusera på en del av litteraturutbudet som 

tilltalar oss. När vi har läst litteratur inom området har vi förstått att just den klassiska sagan 

har ett terapeutiskt värde, en stor betydelse för barns utveckling samt att den innehåller en stor 

del moral och etik. 
 

Fågelns kunskap –om hur man bygger bo i ett avlövat träd, hur man flyger till övervintringsplatser, hur 

parningsdansen går till –är information som ligger lagrad i dess instinktshjärna. Men människorna, som 

insåg hur mycket smidighet alla nya situationer skulle komma att kräva, bestämde sig för att lagra den 

sortens kunskap någon annan stans än i instinktsystemet. De lagrade den i sagor (Bly, 1995, s11). 

 

 I Lpo-94 står det att det är viktigt att utveckla en trygg identitet samt förmåga till inlevelse i 

andras villkor och värderingar. Detta sker genom en delaktighet i och medvetenhet om det 

egna och gemensamma kulturarvet. Som mål att uppnå i grundskolan ska eleverna känna till 

de centrala delarna i det västerländska kulturarvet. Det är vår utgångspunkt, liksom 

Bettelheims (1978), att man kan nå fram till en trygg identitet och god självkännedom genom 

att arbeta med klassiska sagor. Till stor del påtvingas och matas dagens barn av media med 
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färdiga bilder som de inte alltid kan hantera. Risken finns att de blir passiva mottagare av 

färdiga budskap och att den egna kreativiteten och förmågan till fantasi trängs undan. Genom 

att lyssna till sagor blir barnen en del av en skapande process där fantasin stimuleras. Då de är 

medskapare av inre bilder kan de själva anpassa dessa efter sin egen utveckling. Eftersom det 

är barnen som har kontrollen över sina inre bilder tar de inte till sig mer än vad de är kapabla 

till att bearbeta just då (Lundgren, 1988, Bettelheim, 1978). Då dessa områden är så 

betydelsefulla anser vi att det är viktigt att belysa användandet av den klassiska sagan i 

undervisningen och vi undrar om verksamma pedagoger instämmer.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka om några pedagoger, som är verksamma i grundskolans 

tidigare år, använder sig av klassiska sagor i sin undervisning. Vi vill undersöka hur dessa 

pedagoger motiverar användandet och på vilket sätt arbetet kring och med klassiska sagor kan 

läggas upp. Vi vill också undersöka pedagogernas tankar kring barnens syn på och 

upplevelser av den klassiska sagan.  

 

Grundläggande frågeställningar för studien är: 

 

• På vilket sätt används de klassiska sagorna i den moderna skolan? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser pedagogerna med den klassiska sagan? 

•  Hur uppfattar pedagogerna barnens upplevelser och lärande i mötet med den klassiska 

sagan? 
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Forskningsbakgrund  
Det finns mycket litteratur som behandlar sagor på olika sätt. En stor del av denna litteratur är 

relativt gammal men fortfarande aktuell och relevant. Innan vi går in på tidigare forskning 

kring ämnet, är det viktigt att vi klargör vad vi avser med termen klassiska sagor. 

 

Begreppsdefinition 
Med termen klassiska sagor menar vi både folksagor och konstsagor.  Nettervik (2002) menar 

att för att en berättelse ska få benämnas saga måste den innehålla övernaturliga inslag. Därför 

kan man hävda att Astrid Lindgrens ”Emil i Lönneberga” inte är en saga men att ”Mio min 

Mio” är det.  

 

I vårt arbete syftar vi med klassiska sagor främst på de sagor som nedtecknades eller skapades 

före 1900-talets början, till exempel av bröderna Grimm, H C Andersen och Elsa Beskow. I 

vårt resonemang om klassiska sagor tenderar vi oftast att diskutera folksagorna framför 

konstsagorna. Detta beror på att folksagorna nedtecknades under 1800-talet och har trots vissa 

anpassningar vad gäller barnvänlighet ändå behållit sin ursprungliga kärna. Konstsagorna 

däremot har en mer skiftande kvalitet då de har gått från ett tidigare nära förhållande till 

folksagan, för att under 1900-talet allt mer gå över i en produktion av dussinalster av låg 

kvalitet (Kåreland, 1994).   

 

Folksagor 

Folksagan har en tradition långt tillbaka i tiden. Den var från början en del av en muntlig 

berättartradition och saknar därför kända författare (Nettervik, 2002). Sagorna var från början 

vuxenunderhållning med rätt mustiga inslag. Tids nog skrevs de ner i omarbetade mer 

barnvänliga versioner men sagans form har behållits (Kåreland, 1994). Folksagan är i sin tur 

uppdelad i olika grenar, de vanligaste är undersagan, eller chimärsagan som den också kallas, 

djursagan och skämtsagan. De mest kända sagorna hör till undersagan, de är fyllda med 

sagofigurer och underverk och utspelar sig i förtrollade miljöer. Till denna sagoform hör vissa 

uttryck och formler, till exempel inledningen ”det var en gång”, tretalet, upprepningar och 

avslutningen med ”så levde de lyckliga i alla sina dagar”.  Sagan utspelas alltid i en obestämd 

tid, på en obestämd plats och består av flera kronologiska episoder. Personerna i sagorna är 

anonyma och beskrivs efter sina handlingar och egenskaper. Är personerna namngivna är det 

med neutrala namn eller namn som avspeglar deras personliga egenskaper så som Askungen 
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och Dummerjöns. Det viktigaste och det som framgår tydligast är kampen mellan det onda 

och goda. Ofta är det den som verkar svagast som genom sagans gång utvecklas och detta 

leder fram till det för folksagan karakteristiska lyckliga slutet. Djursagan, vars huvudpersoner 

är förmänskligade djur, består oftast av en episod men det förekommer även längre varianter. 

En stor del av dem handlar om hur olika djur fick sina karakteristiska drag. Skämtsagan 

innehåller vardagliga berättelser som skildras på ett humoristiskt sätt. Även denna sagoform 

är en-episodisk. Förutom de former som vi ovan har beskrivit förekommer även novellsagan, 

kedjesagan, fabler och äventyrssagor (Nettervik, 2002, Kåreland, 1994, Lindqvist, 1992).  

 

Konstsagor 

Konstsagor är daterbara och har namngivna författare, varav den mest kände är dansken Hans 

Christian Andersen, som på slutet av 1800-talet utvecklade sagan till en litterärt erkänd genre 

(Hallberg, 1993, Nettervik, 2002). Det finns även en del svenska konstsagoförfattare, bland 

andra Helena Nyblom, Elsa Beskow och Selma Lagerlöf. Konstsagorna är ofta omarbetade 

versioner av folksagor, som författare hört som barn, och bygger därför på folksagans 

karakteristiska drag. Konstsagor skiljer sig dock från folksagor då de har mer moraliserande 

motiv och tragiska slut (Lundgren, 1988). Ett framgångsrecept för konstsagan var att den 

innehöll drag av folksagan, barnuppfostran, populärromantik och vuxenproblematik. Många 

författare använde sig av konstsagan för att uttrycka sina egna tankar och åsikter (Lindqvist, 

1992).  

 

Konstsagan har under tidens gång utvecklats. En av de genrer som har uppstått är ”fantasy”, 

så kallade fantastiska berättelser. Dessa sagor behandlar olika livsfrågor i form av etiska och 

religiösa problem. Det märks att fantasyberättelserna har inspirerats och influerats av myter 

och gamla sagor (Lundgren, 1988). Den popularitet som fantasy har fått den senaste tiden, 

bland annat genom filmatiseringar av ”Narnia” och ”Sagan om ringen- trilogin”, har fött ett 

nytt intresse för sagor hos så väl barn som vuxna. Av den fantasylitteratur som utkommer nu 

är kanske ”Harry Potter” den mest välkända och lästa.  

 

Historik  
Det går inte att säga hur gamla våra folksagor är eller varifrån de härstammar. De äldsta 

nedtecknade sagor som man har hittat är daterade 3000 år tillbaka i tiden och kan spåras till 

Egypten och Babylonien. Sagorna spreds muntligen till olika kulturer och delar av världen 
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med hjälp av till exempel sjömän, köpmän och slavar. De anpassandes efter de nya 

förutsättningar som rådde i den kultur där de berättades. På grund av detta påminner många 

sagor från olika kulturer om varandra med tanke på innehåll och tema (Lundgren, 1988).  

 

På slutet av 1700-talet började man söka efter det man kallade folksjälen. Denna menade man 

var ett utryck för folkets gemensamma andliga kvaliteter som utvecklats över generationer. 

Man kunde tydligast finna folksjälen i gamla berättelser som bevarats genom muntlig 

tradition. Dessa benämndes folksagor då de ansågs tillhöra folkets kultur. I och med 

romantiken fann man ett samband och intresse mellan barnet och folksagorna då de båda sågs 

som representanter för det enkla och naturliga. Trots detta anpassades folksagorna till barn, 

först då bland annat Perrault på 1600-talet och senare Bröderna Grimm på 1800-talet samlat 

in och bearbetat sagorna (Nettervik, 2002). Det dröjde till slutet av 1800-talet innan sagorna 

accepterades som barnlitteratur och man såg även fördelar, såsom att det var utvecklande för 

barnens fantasi och kreativitet samt att de kunde användas vid uppfostran (Lindhagen, 1993).   

 

I Sverige var konstsagorna mycket populära på slutet av 1800-talet. Under 1890-talet började 

författare att skapa egna konstsagor, men i folksagans tydliga form. Dessförinnan utgjordes 

konstsagan av nedtecknade folksagor. Dessa var redan kända för allmänheten men 

nedtecknades i många versioner beroende på hur olika författare upplevde och gestaltade dem 

(Nordlinder, 1992). H C Andersen har betytt mycket för utvecklingen av konstsagan under 

både 1800-talet och 1900-talet. Han var den som gjorde att sagan blev en erkänd genre inom 

litteraturen. H C Andersens framgång berodde mycket på hans sätt att skriva på barnens 

språk, men också på att sagorna tilltalade vuxna. Det är känt att han fick sagor berättade för 

sig som barn, sagor som han sedan inspirerades av när han gav ut sin första sagobok. Han har 

även skapat egna klassiker som ”Den lilla sjöjungfrun” och ”Den fula ankungen”, berättelser 

som är utan direkt anknytning till folksagan (Nettervik, 2002, Hallberg, 1993).  

 

Under 1890-talet låg sagointresset och svenskheten i tiden. Det var en renässans för 

romantiska ideal i Sverige och sagomotiven användes flitigt i skönlitteraturen. Landet 

präglades också av en folkbildande strävan att ge barn god läsning. Dessa faktorer i 

kombination bidrog till den nya konstsagan (Lindqvist, 1992). Läsningen för barn började 

betraktas som något bildande. Den var inte bara för nöjes skull, utan bra både för den själsliga 

utvecklingen och för estetiken. Alla barn skulle ha rätt till denna goda läsning, inte bara de 

borgerliga som det varit tidigare. Därav kritiken mot ”Läsebok för Folkskolan” som enligt 
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Ellen Key var alltför vardaglig och oinspirerande. Det lyftes istället fram att barnen skulle ges 

den fantasi- och känslostimulerande läsning som man hittar i sagorna. Efterföljaren, 

”Fosterländsk läsning för barn och ungdom”, innehöll en del sagor och annat fantasirikt stoff 

men fick även den kritik då den ansågs för splittrad. Kritiken gav resultat och en ny 

pedagogisk debatt tog fart (Hallberg, 1993, Lindqvist, 1992, Nettervik, 2002). En kommitté 

tillsattes för att få fram bra läromedel. Selma Lagerlöf, en av våra mest kända författare, 

ombads skriva en geografisk läsebok för folkskolan. Hon valde att skriva den som en saga 

vilket resulterade i ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” som kom ut i två delar 

1906-07 (Nettervik, 2002). Sagan hade nu fått en plats i skolan.  

 

Barns läsning främjades på olika sätt. 1899 började Barnbiblioteket Saga ge ut en serie med 

klassiska sagor. För att så många som möjligt skulle ha råd att köpa dem hade 

sagosamlingarna ett lågt pris och tack vare detta kan man säga att dessa publikationer kom att 

utgöra grunden för många skolbibliotek (Lindqvist, 1992). Förutom förnyandet av läromedel i 

skolan gavs det ut en mängd tidningar, i form av barn- och jultidningar. En av 

förgrundsgestalterna för barntidningarna var Stina Quint som 1892 startade ”Folkskolans 

barntidning”, vilken fortfarande lever kvar under namnet ”Kamratposten”. Konkurrensen 

mellan tidningarna var hård och man lockade köparna med illustrationer av en mängd kända 

konstnärer, bland andra Carl Larsson, John Bauer och Jenny Nyström (Nettervik, 2002, 

Lindqvist, 1992). Elsa Beskow var en av dem som slog igenom via barntidningarna, först som 

illustratör och sedan som författare 1897. Hon var en av illustratörerna till Barnbiblioteket 

Sagas första utgåva och senare i karriären skrev hon även läseböcker för skolan. Hon kom 

under 1900-talets första hälft att bli det största namnet inom barnlitteraturen och skapandet av 

bilderboken (Nettervik, 2002).  

 

De klassiska sagorna fick ett uppsving under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet då 

psykologen Bruno Bettelheim gav ut en bok som presenterade en psykoanalytisk tolkning av 

sagan. Boken Sagans förtrollande värld - folksagans innehåll och betydelse (1978) fick stort 

genomslag världen över (Lindö, 1986). Till dags dato kan man märka att sagointresset 

fortsätter att utvecklas, dels genom konstsagans utveckling till fantasy och dels genom 

nyutgåvor av sagosamlingar. 
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Sagodebatt 
Trots att folksagan accepterats som barnlitteratur i slutet av 1800-talet fortsatte diskussionen 

om dess lämplighet ett par decennier in på 1900-talet. Kritiken byggde delvis på att sagorna 

inte var realistiska och att de inte förberedde barnen på den verklighet som rådde. Sagorna 

ansågs ge näring åt fantasin och det kunde vara skadligt, främst för arbetarbarnen då det ”satte 

griller i huvudet på dem”. Fantasin var till för överklassbarnen. Samtidigt var det 

sagoförespråkare som hävdade att det var just detta, det vill säga fantasi och sagor, som 

arbetarbarnen behövde för att klara den hårda verkligheten (Lundgren, 1988, Kåreland, 1994). 

På senare tid har Bröderna Grimms insamlande och bearbetning av sagor kritiserats. De 

hämtade det mesta materialet från sin egen klass, borgarklassen, och jämförelser visar att de 

olika utgåvorna skiljer sig avsevärt åt (Nordlinder, 1992).   

 

Vid sekelskiftet 1900 utnyttjade olika författare konstsagan för olika ändamål. Ett av de 

främsta var barnuppfostran, där folksagans motiv moraliserades.  Somliga, framför allt 

kvinnor, använde sig av konstsagan som ett sätt att uttrycka sina egna tankar och debattera 

aktuella ämnen som de annars inte fick utrymme att göra. Det litterära innehållet tunnades 

dock ut på grund av att den stora efterfrågan möjliggjorde för nästan vem som helst att bli 

publicerad (Lindhagen, 1993).  
 

Sagan och barnkultursfären överhuvudtaget blev ett accepterat sätt för en kvinna att skapa sig en 

meningsfull verksamhet (Nordlinder, 1992, s 43). 

  

Folksagorna har ofta kritiserats för dess grymma och brutala inslag. Vuxna har velat skydda 

barnen från sagornas händelser och persongalleri. Denna kritik ökade under och efter 

världskrigen, bland annat på grund av att nazisterna använde sig av folksagorna i sin 

propaganda (Lindhagen, 1993). På 1950-talet präglades barnlitteraturen av det snälla och 

idylliska och bröderna Grimms sagor var till och med bannlysta från vissa bibliotek 

(Kåreland, 1994). 

 

Under 1960- och 70-talet fanns fortfarande inget utrymme för folksagan eller konstsagan. Då 

man strävade efter att allt skulle vara realistiskt passade folksagans stereotypa mönster inte in 

i samhället (Lindhagen, 1993). Den barnlitteratur som gavs ut under denna tid skulle skildra 

vardagen på ett odramatiskt sätt och hade ofta politiska undermeningar (Lindö, 1986).  Som vi 

tidigare nämnt fick de klassiska sagorna dock ett uppsving under slutet av 1970-talet och 
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början av 1980-talet tack vare Bruno Bettelheim. Han belyser sagans betydelse för barns 

utveckling och detta skilde sig från 70-talets realistiska och överpedagogiska synsätt (Lindö, 

1986). 

 

Kvaliteten på konstsagorna har varierat genom tiderna och detta har bland annat bidragit till 

den orättvisa kritiken av sagor i allmänhet. Folksagorna skiljer sig från konstsagorna på det 

sätt att de berättas med en enkelhet och form vars värde har varit beständigt. Konstsagogenren 

har större variation beroende på författarnas skicklighet och det kan vara svårt att hitta bra 

konstsagor. Detta till trots kan man inte bortse från dess värde som ett terapeutiskt verktyg 

(Lundgren, 1988). 

 
Det finns många konstsagor som skickligt tar sig an både folksagornas teman och annat som är viktigt för 

barn och på samma sätt talar till deras fantasi (Lundgren, 1988, s 27). 

 

Under de senaste åren har en rad sagosamlingar givits ut på nytt och även en del från andra 

kulturer, till exempel Afrika och Asien (Lindhagen, 1993). Trots det förnyade sagointresset 

pågår fortfarande debatten om de klassiska sagornas vara eller inte vara. Sagan anses än i vår 

tid bestå av alltför skrämmande inslag men också ett stereotypt genusperspektiv (Lundgren, 

1988). Många anser att de klassiska sagorna är otidsenliga men de har trots allt överlevt och 

funnits med i människors liv i tusentals år, så det är en livskraftig genre (Lindö, 1986).  

 

Kulturarvet  
De klassiska sagorna är en del av vårt västerländska kulturarv. Genom att barn tidigt får ta del 

av dessa stärks deras känsla av identitet samt deras kognitiva och emotionella förmåga 

(Lindhagen, 1993). Folksagorna ger barnen möjlighet att lära känna sin historia då de ofta 

speglar tidigare generationers levnadsvillkor. Som vi nämnde i inledningen antyder 

Kursplanen i svenska (2000) att litteratur är en väg att förstå sin bakgrund. Enligt Lundgren 

(1988) är det nödvändigt att känna till sina rötter för att kunna växa. Sagoläsning är särskilt 

viktig för invandrarbarn eftersom de ger dem en chans att knyta an till sina rötter och 

kulturarv samtidigt som det ger möjlighet till ökad förståelse för andra kulturer, både 

nationellt och internationellt (Gustavsson, 1992, Lindhagen, 1993).  

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har en förtrogenhet med centrala delar av 

vårt svenska, nordiska och västerländska kulturarv (Lpo -94). 
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Som vi nämnt tidigare påminner många sagor om varandra. Trots skilda kulturer har de flesta 

barn växt upp med föräldrafigurer och delar därför liknande erfarenheter. Människor uttrycker 

sig på liknande sätt och de symboliska bilderna skiljer sig ganska lite från varandra. 

Folksagorna representerar ett arv av erfarenheter och visdom (Lundgren, 1988).  
 

Berättelserna bär människornas erfarenheter vidare så att varje generation inte behöver starta från början. I 

många kulturer är de en medveten och viktig del av socialisationsprocessen  (Högberg, 1993,  s 63). 

 

Sagotraditionens utveckling har alltid påverkats av och hört samman med de nationella och 

kulturella strömningarna i samhället (Nordlinder, 1992). Bruno Bettelheim (1978) hävdar att 

kulturarvets huvudsakliga uppgift är att förmedla livsglädje till barnen och att detta bäst sker 

genom litteraturen, framförallt folksagorna, då alla kan förstå dess symbolspråk. 

 

Sagans plats i skolan 
Som vi redovisade i vår historiska översikt fick sagan en naturlig plats i skolan under slutet av 

1800-talet. Läseböckerna skulle innehålla sagor eftersom de ansågs ge näring åt barns fantasi 

(Lindqvist, 1992). Dagens kursplan i svenska innehåller strävansmål som har liknande 

grundtanke, nämligen att barn utvecklar sin fantasi och lust att lära via litteratur (Kursplanen i 

svenska, 2000). Barn använder inte bara sin förmåga till fantasi när det gäller att hitta på 

berättelser. Fantasin är mest användbar som ett verktyg inom matematik, samhällskunskap, 

historia och naturkunskap, ämnen som traditionellt har dominerats av logiskt tänkande och där 

fantasin inte har fått utrymme (Egan, 1995). I boken Matematik från början står att läsa om 

exempel på hur man kan arbeta utifrån sagan för att utveckla barns uttrycksformer och 

tänkande. Sagans fiktiva verklighet gör det möjligt för barnen att utforska situationer och 

sammanhang i en miljö som motsvarar deras egen verklighet (Ahlberg, 2000). 

 

För att utveckla barns skriftspråk och kommunikationsförmåga är sagans rytm och tydliga 

struktur ett viktigt pedagogiskt verktyg. Genom att lyssna, samtala och återberätta skapas 

förutsättningar för det egna skrivandet (Lindö, 1986). Barn har lätt att ta till sig sagans rytm 

då den stämmer överens med deras förmåga att hantera abstrakta begrepp (Egan, 1995). Cai 

Svensson (Lindö, 1986) menar att barnen genom sagolyssnandet får ta del av de symboler 

som är allmängiltiga i vår kultur. Sagor är därför lämpliga för temaarbeten och 

ämnesövergripande projekt då de innehåller många olika aspekter av de normer och 

värderingar vi enligt läroplanen ska förmedla till barnen. 
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Fantasi och kreativitet 
Vad är fantasi? Egan (1995) hänvisar till ordböckernas definition av fantasi som en förmåga 

att bilda inre bilder av sådant man inte upplevt eller som inte är faktiskt närvarande. Fantasin 

är kanske vårt viktigaste redskap för inlärning, framför allt i tidiga år. Lindhagen (1993) 

menar att barnen förbättrar sin kognitiva förmåga i problemorienterade ämnen, som till 

exempel matematik, genom att utnyttja sin fantasi. Hon menar att sagoläsning ger näring åt 

barnens fantasi. Lindö (1986) styrker detta genom att hävda att den fantasi som sagan ger 

upphov till, på ett omedvetet plan, leder till en kreativ förmåga att bearbeta och lösa 

svårigheter på ett medvetet sätt. Fantasin är också ett viktigt redskap när barn ska bearbeta 

känslor och upplevelser (Lundgren, 1988). I fantasin får barnen även möjlighet att bearbeta 

sådant som de fruktar, till exempel att bli övergivna av dem de älskar (Enby, 1993). För att 

det hotfulla inte ska få övertag behöver barn få erfara det godas seger både på ett fantasiplan 

och genom egna erfarenheter (Lundgren, 1988). Bettelheim (1978) menar att barns fantasi 

behöver näring vilket de får genom folksagorna. Fantasin är nödvändig för att barnen ska 

kunna förstå omvärlden och förvandla abstrakta begrepp till konkreta erfarenheter (Egan, 

1995).  

 

Att lyssna på en saga utan bilder kan ses som en skapande process. Barnet som lyssnar skapar 

en personlig inre bild av vad som sker i sagan och kan då omforma intrycken på en hanterbar 

nivå.  Denna möjlighet får inte barn då de möter illustrerade eller filmatiserade sagor. Såväl 

rörliga som fasta bilder kan upplevas påträngande och barnen kan inte distansera sig från dem 

på samma sätt som när de får skapa bilderna själva (Lundgren, 1988). Lenz (1989) anser att 

man inte ska visa bilder vid sagoberättande. Barnens bildseende stimuleras av 

sagoillustrationerna och leder till att de stannar kvar i barnens minne. Detta kan sedan vara 

hämmande för barnens fria bildskapande. De bilder som barnen kan spela upp för sitt inre 

fungerar både som uppenbarelser men också som maskering (Enby, 1993). Lundgren (1988) 

menar att vi med hjälp av sagan kan stimulera barnens egen fantasi och kreativitet för att de 

lättare ska få tillgång till sina inre resurser. Det krävs dock att sagan förmedlar trygghet och 

att den uppfyller grundläggande psykologiska kriterier, vilket folksagorna oftast gör. Man bör 

dock se upp då folksagorna har omarbetats under årens lopp efter rådande värderingar. Det 

finns idag en mängd olika versioner som kan skilja sig avsevärt åt, och i vissa versioner går 

till och med poängen därför helt förlorad. Vidare hävdar han att Disneys bearbetningar av de 

klassiska sagorna hör till de mest utslätade versionerna (Lundgren, 1988).    
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Odjuret [i Skönheten och Odjuret] ser rent av så personligt och charmigt ut att det nästan förlorar på 

slutscenens förvandling. Som en liten flicka i vänkretsen besviken konstaterade: ”När Belle pussade 

odjuret som var så gulligt förvandlades det till en ful prins.” Disneys tecknade saga är barntillvänd och 

alldeles förtjusande, men i stort utan den sensuella laddning som inspirerar till tolkningar av farligare art 

(Enby, 1993, s 114). 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Vi har tagit del av en mängd tidigare forskning om sagan där den mest omtalade forskaren är 

Bruno Bettelheim. Han har haft stor betydelse för framväxten av den psykoanalytiska 

tolkningen av framförallt folksagan (Lindö, 1986). Med tanke på vår studies syfte och 

frågeställningar har vi valt att utgå från Bettelheims teorier, där sagan ses som ett betydande 

redskap för barns utveckling. Det finns flera olika aspekter att belysa inom de klassiska 

sagorna. Det finns i den tidigare forskning som vi har tagit del av, en diskussion om de 

stereotypa könsroller som de klassiska sagorna innehåller. Vi har dock valt att inte ha ett 

genusperspektiv på vår studie. 

 

Det finns de som motsäger Bettelheims psykoanalytiska sagosyn. Jan-Öjvind Swahn menar 

att Bettelheim och andra icke-folklorister har försökt att göra sagan till något som den inte är. 

Swahn menar vidare att dessa forskare behandlar sagostoffet utifrån de perspektiv som passar 

dem. En psykolog ser det psykologiska och en teolog ser det religiösa. Detta beror på de 

förutfattade meningar som varje vetenskap för med sig. Folkloristerna däremot hävdar att 

sagan har ett episkt värde och skall ses som den kulturbärare den är och alltid har varit (Enby, 

1993). 

 

Sagans betydelse 
Sagan förmedlar en optimistisk livssyn, den visar att det pågår en kamp mellan ont och gott 

men den visar också att det onda kan besegras. Samtidigt som sagan är mångtydig och full av 

symboler är den trygg och en förebild för människans utveckling (Lindqvist, 1992). Det finns 

en mängd olika tolkningsmöjligheter av sagan och vad dess symboler betyder. Vi väljer dock 

att inte gå in på detta utan inriktar oss på sagans symboliska värde för barns utveckling. 
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Berättande 

De klassiska sagorna härstammar från en muntlig berättarkonst. För att sagorna skulle vara 

lättare att komma ihåg och föras vidare hade de en formelartad struktur med en känd början 

och slut och med återkommande motiv. Tretalet och upprepningar underlättar också för 

berättarens minne samt ger denna möjlighet att utveckla sagan (Gustavsson, 1992, Nordlinder, 

1992). Berättandet av en saga är en ömsesidig handling. Genom att berättaren kan ha 

ögonkontakt med lyssnaren är denna inte passiv utan samspelar med berättaren genom sina 

reaktioner. Lyssnaren kan med sitt kroppsspråk eller kommentarer ses som medberättare av 

sagan och berättaren anpassar sagan efter lyssnarens erfarenheter och funderingar. Berättaren 

kan stegra eller mildra spänningen allt efter lyssnarnas reaktion. Ovanliga uttryck och 

fenomen kan osökt förklaras utan att berättandet störs (Lindqvist, 1992). 

 

Sagans symboliska värde 

De klassiska sagorna talar till barn på ett sätt som stämmer överens med deras tankemönster. 

Barn översätter sina tankar och upplevelser till symboler som motsvarar dem som återfinns i 

de klassiska sagorna. Med hjälp av detta symbolspråk får barnen lättare att kommunicera och 

sätta ord på sina känslor. Sagorna möjliggör för barnen att på symbolisk väg både förstå och 

förstås i världen. Sagans symbolik kan ses som en metafor för barnens inre situationer 

(Lundgren, 1988).   
 

De klassiska sagosymbolerna ger mycket utrymme för vars och ens personliga tolkningar. Samtidigt 

förmedlar de en innebörd av universellt återkommande mänskliga fenomen (Lundgren, 1988, s 51).    

 

Karl Lindqvist (1992) menar att barn och ungdomar till stor del kan ta till sig sagans budskap 

och rika symbolspråk oavsett om de förstår själva symbolerna eller inte. Han tror att sagans 

budskap går hem på ett djupare plan därför att den inte är mästrande eller innehåller 

pekpinnar. Bettelheim menar att folksagan och dess symboler berör den personliga 

utvecklingen och dess problem. Detta innebär att en saga kan få olika betydelse för olika 

människor, men också för samma människa vid olika tillfällen beroende på vilka behov man 

har i den fasen av personlighetsutvecklingen (Bettelheim i Lindö, 1986, Lundgren, 1988, 

Herranen, 1995). Med hjälp av det rika symbolspråket i de klassiska sagorna kan man förstå 

sina djupare känslor och reda ut sina existentiella frågor. Detta gäller särskilt barn då de har 

svårt att sätt ord på sina känslor (Lindhagen, 1993). Det är viktigt att problemen som gestaltas 

i sagan inte ligger alltför nära barnens specifika situation. Blir problematiken i sagan alltför 
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tydlig för barnen väljer de istället att avskärma sig, då detta blir känslomässigt smärtsamt. När 

barn inte kan hantera ett känslomässigt problem medvetet bearbetar de ändå problemet på ett 

omedvetet plan med hjälp av fantasin (Lundgren, 1988). 

 

Känslor som ofta finns med i sagor som tydliga motpoler är relativt abstrakta begrepp. Barn 

behärskar dessa abstrakta begrepp eftersom barn tänker i motsatser. Dessa motsatser är 

mycket tydliga i folksagornas karaktärer (Bettelheim, 1978). Barn vet till exempel vad som 

menas med att vara elak men kan inte beskriva begreppet som sådant. Genom sagor erhåller 

barnen flera olika upplevelser av abstrakta begrepp. Upplevelserna ger i sin tur en ökad 

förståelse för det abstrakta då de införlivas i barnens erfarenhetsvärld (Egan, 1995). 

 

Identitetsutveckling 
Det viktigaste men också svåraste med barnuppfostran är att hjälpa barnet att finna en mening 

med livet. Bettelheim (1978) menar med sin psykolanalystiska sagosyn att folksagan med 

dess rika symbolspråk hjälper barnen i deras personliga utveckling. Han influerades av 

Sigmund Freud som grundade den psykoanalytiska teorin. Freud hävdar att vår personlighet 

är uppdelad i omedvetna och medvetna delar som benämns jaget, detet och överjaget. Detet är 

omedvetet och står för de drifter och lustar människor känner och vill ha omedelbar 

tillfredsställelse av. Överjaget är också omedvetet och är av en mer moralisk karaktär. Jaget är 

den medvetna delen av människan och fungerar som medlare mellan detet och överjaget 

(Lindhagen, 1993). Det är nödvändigt att vi uppnår en balans i motsättningarna mellan detet, 

jaget och överjaget för att få svar på den existentiella frågan om vem man är. De klassiska 

sagornas magiska tretal symboliserar de olika delarna av personligheten (Lindö, 1986). Det 

krävs ett starkt jag för att kunna finna balans i livet och det uppnås i relation med andra 

människor. Det är detta Bettelheim (1978) grundar sina teorier på när han hävdar att barnen 

successivt måste komma underfund med och hitta sitt inre jag. Under denna process lär sig 

barnen även att förstå andra. Folksagan bidrar till barnens socialiseringsprocess genom att den 

visar på vilka normer och värderingar som samhället grundar sig på (Herranen, 1995). 

 

Samtida med Freud var Carl Gustav Jung, vars infallsvinkel till sagotolkning skiljer sig från 

Freud då hans djuppsykologi innehåller begreppet ”det kollektiva omedvetna”. Han såg detta 

som att alla människor har ett gemensamt undermedvetet som bland annat innehåller 

arketypiska symboler, det vill säga att de är allmängiltiga för människan och har sitt ursprung 
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i mänsklighetens utveckling. Jung anser liksom Freud att människans psyke består av både 

medvetna och omedvetna delar. Däremot menar Jung att det omedvetna har flera skikt på ett 

personligt och kollektivt plan. Både Freud och Jung anser att symboler har stor betydelse för 

människans utveckling och att sagans symboler utrycker omedvetna processer och fenomen. 

De skiljer sig dock åt, då Freud ser symbolerna som resultatet av en utvecklingsprocess 

medan Jung ser symbolerna som katalysatorer för dessa processer (Herranen, 1995, 

Lindhagen 1993).  

 

 Jungs främsta lärjunge var Marie-Louise von Franz som också hon har fått stor betydelse för 

den psykologiska tolkningen av sagan (Herranen, 1995, Lindhagen, 1993). Enligt von Franz 

visar de klassiska sagorna på människans ”strävan att behärska, balansera och integrera 

motsatserna inom vårt psyke” (Lindqvist, 1992, s18). De klassiska sagornas form med 

karaktärer som beskrivs från sina handlingar och dess obestämda tid och plats, leder direkt in 

mot arketypiska strukturer. Därmed hävdar von Franz att man kan tolka sagorna existentiellt, 

då de olika karaktärerna speglar olika sidor av våra liv och olika nivåer i vår psykologiska 

utveckling.  Då sagorna innehåller dessa arketypiska strukturer kan alla förstå dem (von 

Franz, 1977, Herranen, 1995, Lindhagen, 1993). Detta menar även Bettelheim (1978) som 

hävdar att människan med hjälp av sagans symboler bearbetar och utvecklar sina djupare 

känslor.  

 

Inom de psykoanalytiska tankegångarna menar man att det är en förutsättning för utveckling 

och insikt att människan vågar se in i sitt djupare inre. I sagans skeende liksom i människans 

inre finns ett tredelat mönster. Sagan börjar ofta med att huvudpersonen skiljs från det trygga 

hemmet, råkar ut för äventyr för att sedan komma hem som en ny människa, med nya 

kunskaper och insikter (Lindqvist, 1992). 

 
Vi har en lång och hård väg att gå innan vi kan födas till självständiga människor. Det är denna vandring 

som de gamla folksagorna berättar om. Denna arketypiska process har stora likheter i alla kulturer, de 

olika stegen finns beskrivna i all världens sagor och myter (Högberg, 1993, s 65). 

 

Vad gäller människans inre utveckling är mönstret medvetet –omedvetet – nytt medvetande. 

Det omedvetna träder ofta fram i sömnen, i form av drömmar. I sagan ligger sömnen och 

döden nära varandra vilket också kan relateras till de mytologiska återfödelseberättelserna. I 
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myterna måste guden först besöka dödsriket för att kunna utveckla sina gudomliga egenskaper 

(Lindqvist, 1992).  

De klassiska sagornas persongalleri består av tydliga och ofta återkommande roller. Sagans 

karaktärer är inte individer utan snarare typer. Rollkaraktärerna beskrivs inte så mycket i 

fysisk mening utan mer efter sina handlingar. Detta ger barnen möjlighet att själva skapa sig 

en egen bild av personerna, och det bidrar till att barnen lättare kan identifiera sig med 

karaktärerna (Lundgren, 1988). 

  
De figurer och symboler som agerar i sagan kan fungera som känslomässigt laddade aspekter av viktiga 

personer eller av barnen själva. Detta underlättar för dem att sortera sina egna motstridiga och ofta 

sammanblandade känslor och komma underfund med dem (Lundgren, 1988 s 32). 

 

Bettelheim (1978) menar att barnen omedvetet tar till sig sagornas symboliska budskap. 

Beroende på var barnen befinner sig i sin identitetsutveckling tar de till sig olika delar av 

sagan. Barn vill ofta höra samma saga flera gånger för att kunna bearbeta den i olika stadier 

av förståelse. 
 

Det hemska i sagan 

Likaväl som barnen identifierar sig med hjälten kan de projicera sig själv på till exempel det 

elaka trollet. Åke Högberg menar att man inte kan bli en komplett människa om man inte lärt 

känna sina mörka sidor. Kännedomen om dessa blir en källa till kraft då man kan bemästra 

dem (Högberg, 1993).  
 

Man kan inte slippa undan hårda strider i livet, men om man tappert bemöter orättvisor och kämpar med 

allehanda prövningar, kommer man till sist att stå som segrare- man blir kung över sig själv! (Bettelheim i 

Lindö, 1986 s 17). 
 

Vuxna vill ofta skydda barnen från det hemska både i livet och sagorna men skrämmande 

väsen och händelser finns redan i barnens fantasivärld. Om barnen får ta del av skrämmande 

upplevelser genom sagorna i en trygg miljö, kan de lättare bearbeta det som sker i 

verkligheten. Annars hänvisas denna bearbetning endast till barnens fantasi där det hemska 

kan överträffa verkligheten och det lyckliga slutet kan utebli. Barn behöver ständigt få 

bekräftelse på att det goda kommer att segra (Lundgren, 1988, Lenz, 1989). Folksagan 

undanhåller inte det hemska och traumatiska för barnen utan går rakt på sak utan förvirrande 

omskrivningar samtidigt som det ger hopp och tröst. Genom folksagan tillåts barnet att 
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identifiera sig med alla känslor, även de mörka och våga erkänna dem i vetskapen om att 

sagan slutar lyckligt (Kåreland, 1994, Lundgren, 1988, Bettelheim, 1978). Enligt Lenz (1989) 

är det inte barnen utan föräldrarna som har ont av det hemska i sagorna och de överför sin oro 

på barnen. Han går så långt att han hävdar att Hans och Greta är en nödvändig själsupplevelse 

för barn, då den utvecklar mod och motståndskraft mot det hemska. von Franz i sin tur menar 

att om man är medveten om sina egna onda sidor kan man upptäcka dem hos andra.  

 
Enda möjligheten att inte vandra genom livet som en oskyldig, väluppfostrad narr som föräldrarna 

skyddat mot allt det onda i världen och som därför blir slagen, lurad och bestulen på alla håll och kanter, 

är att stiga ner i den egna ondskans djup, något som sedan gör en i stånd att instinktivt märka motsvarande 

drag hos andra människor (von Franz, 1977, s 19). 

 

Enligt Lundgren (1988) är spänning, i lagom mängd, en bidragande faktor till mognad och 

utveckling, då man i en trygg miljö kan leva sig in i sagan och identifiera sig med dess 

handling. Folksagorna beskrivs ofta som skräckinjagande, men skillnaden mellan spänning 

och skräck är den att skräck är ett tillstånd där man känner sig hotad medan spänningen 

engagerar lyssnaren.  

 
Det kinesiska skrivtecknet för ordet kris består av två tecken som var för sig betyder fara respektive 

möjlighet. Vi människor har helt naturligt en benägenhet att undvika faror. Liksom i Kina skulle vi 

behöva påminnas om att bakom varje fara finns oftast en möjlighet, och ju farligare en drake är desto 

större är skatten (Högberg , 1993, s 61). 

 

Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom vi vill undersöka enskilda individers 

uppfattning av ett fenomen. Enligt Monica Hansen Orwehag1 strävar man inom kvalitativa 

studier att beskriva egenskaper för att få en djupare förståelse. Eftersom vi ville gå på djupet 

föreföll en kvalitativ studie med intervju som metod relevant, i jämförelse med en kvantitativ 

studie med till exempel enkätundersökning som metod. Intervjuernas form har en 

halvstrukturerad karaktär, där vi i förväg konstruerade en intervjuguide med några centrala 

utgångsfrågor. Kvale (1997) menar att en halvstrukturerad intervju liknar ett öppet samtal 

men har en tydligare struktur. Svaren blir oftast tydligare och närmare forskningsfrågan om 

man inför intervjun har strukturerat sitt upplägg (Backman, 1998). Vid utformandet, 

                                                 
1 Högskolan Väst, föreläsningsanteckningar 060328. 
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genomförandet och bearbetningen av vår undersökning har vi tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principer som antagits av Humanistisk–samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Urval 
Vi har gjort ett bekvämlighetsurval, då vi frågade efter informanter på våra respektive Vfu-

platser. Vi formulerade ett brev där vi informerade om vår studies syfte och hur intervjuerna 

var tänkta att genomföras. Vi informerade även om att deltagandet var högst frivilligt och att 

informanterna skulle förbli anonyma arbetet igenom. Av de 12 pedagoger vi tillfrågade ställde 

åtta upp för intervju. Informanterna i vår intervjustudie är högskoleutbildade, varav tre är 

förskolelärare och fem är lågstadielärare. Det är en stor spridning på när informanterna 

slutfört sin utbildning. Det sträcker sig från sent 60-tal till tidigt 90-tal. De har alla lång 

yrkeserfarenhet och många har kompletterat sin utbildning, bland annat med språkstudier, 

didaktik, drama, musik och sagor. Vi anser att åtta pedagoger är ett lagom antal informanter i 

förhållande till vårt syfte. Kvale (1997) menar att om antalet informanter är för stort går det 

inte att göra några djupare tolkningar. Har man däremot ett för litet antal informanter går det 

inte att generalisera resultaten. Vi är heller inte ute efter att generalisera, då vi är medvetna 

om att vår studie är för liten. Vårt syfte är att belysa olika uppfattningar hos olika individer. 

 

Intervjuer 
Innan vi gick ut för att intervjua våra informanter valde vi att upprätta en intervjuguide. Detta 

gjorde vi för att ha en mall att följa då det annars är risk att man svävar ut och tappar 

relationen till syftet. Som vi tidigare nämnt var intervjun halvstrukturerad. Vi höll oss till 

intervjuguiden men var fria att ställa passande följdfrågor. Trost (1997) menar att 

intervjuguiden ska vara välplanerad så att alla dess delar tas tillvara. Frågorna behöver dock 

inte ställas i samma ordning som i intervjuguiden utan snarare utefter vad informanten tar 

upp. För att få en bra kontakt med informanterna ville vi att intervjuerna skulle vara som ett 

samtal pedagoger emellan. Vi hade också i förväg bestämt att vi båda skulle närvara vid 

intervjuerna men att en av oss skulle leda intervjun. Den andra personen förde anteckningar 

och bjöds in att ställa kompletterande frågor.  

 

Vi utförde intervjuerna på våra respektive Vfu-platser, och vi fick på båda ställena tillgång till 

avskilda rum. Innan vi började intervjun informerade vi om frivilligheten och anonymiteten 
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samt frågade om vi fick spela in intervjun. Detta accepterade samtliga informanter. Liksom 

Trost (1997) anser vi att det är en fördel att banda intervjuer eftersom man då kan koncentrera 

sig på frågorna och svaren utan att behöva anteckna. Eftersom det var nära skolavslutning och 

informanterna var mycket upptagna fick vi genomföra intervjuerna med samtliga pedagoger 

på samma skola på en dag, vilket var påfrestande för oss. Vi var dock tacksamma för att de 

ställde upp och att det var genomförbart. Längden på intervjuerna varierade från 30 till 45 

minuter och vi ansåg att vi fick ut det vi ville. 

 

Begränsningar 

Vi hade från början tänkt att se på de klassiska sagorna ur barnens perspektiv. Då vi insåg att 

den tid vi hade till vårt förfogande var för kort valde vi istället att ta pedagogernas perspektiv. 

Det hade annars varit intressant att genomföra en observation av barnen i arbetet med en 

klassisk saga, för att undersöka vad deras upplevelser av klassiska sagor kan vara. Vi ville 

också undersöka vad barnen har för kunskaper och förförståelse med sig när de kommer till 

skolan, till exempel om de har tillgång till klassiska sagor i hemmet och på fritiden. Här hade 

man kunnat tänka sig en enkätstudie men det passade inte in i vårt syfte och hade även det 

varit tidskrävande. 

 

Bearbetning och analys av datainsamlingen 
För att ha den verkliga upplevelsen av intervjun i färskt minne transkriberade vi intervjuerna 

strax efter intervjutillfällena. Vi valde att dela upp arbetet och transkribera fyra intervjuer var. 

För att bevara informanternas anonymitet kodade vi intervjuerna med olika 

bokstavsbeteckningar. Därefter lyssnade vi på och läste igenom alla intervjuer tillsammans för 

att stämma av att allt hade gått rätt till. 

 

Vi använde oss av hermeneutisk analys när vi tolkade empirin. Vi valde detta på grund av att 

vi ville få ett helhetsperspektiv utifrån vår tolkning av delarna i växelverkan med helheten. 

Kvale (1997) menar att det är svårt att se helheten av empirin om man tolkar delarna var för 

sig. När vi läste igenom materialet märkte vi att flera kategorier utkristalliserade sig. För att 

komma åt dessa valde vi att färgmarkera informanternas svar för att sedan sammanställa dessa 

under respektive kategori. I vår resultatdel är vi inte intresserande av att återge allt vad 

informanter berättat utan presenterar det i en tematiserad form i förhållande till våra 

frågeställningar. I och med att vi har bearbetat empirin i olika stadier har vi också tolkat den 
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på olika nivåer och resultaten har blivit mer och mer överskådliga. Backman (1998) menar att 

den kvalitativa analysen syftar just till att göra empirin överskådlig och därmed tolkningsbar. 

Vi fann att några kategorier var allmängiltiga för alla frågeställningar, varav vi gav dessa ett 

separat utrymme. Vi valde att skriva våra kommentarer till resultatet efter varje frågeställning 

för att tydliggöra vad som är informanternas uppgifter och våra tolkningar.  

 

Studiens tillförlitlighet 
Vi anser att vår undersökning lyfter en viktig fråga som är intressant för verksamma 

pedagoger och som kan väcka en tanke om klassiska sagors plats i den moderna skolan. Det är 

också av intresse för blivande pedagoger, som ännu inte fastnat i invanda 

undervisningsmetoder, att få en inblick i den klassiska sagans möjligheter. Vi är mycket 

medvetna om att vårt urval av informanter inte kan representera alla pedagoger, men vi tycker 

ändå att vi har kommit fram till vilken plats den klassiska sagan kan ha i skolans tidigare år. 

 

Vi anser vår studie vara tillförlitlig då vi vid alla intervjutillfällen följt vår intervjuguide. Vi 

har också ansträngt oss för att inte ställa ledande frågor och har varit noggranna med att 

upprepa informanternas svar för att vara säkra på att vi har förstått varandra. Vi stärker också 

vår studies tillförlitlighet genom att vi båda har varit närvarande vid intervjuerna och varit 

delaktiga i bearbetning och analysarbete. Vi är medvetna om att det kan vara en nackdel att vi 

kände några av informanterna men försökte lägga detta åt sidan vid intervjuerna. Till exempel 

valde vi att inte intervjua den egna handledaren utan lät den andra göra detta.  

 

Vi anser att vi har uppfyllt de krav som ställs på individskyddet inom humanistisk -

samhällsvetenskaplig forskning. Det första kravet är informationskravet, vilket vi tog hänsyn 

till då vi informerade informanterna om studiens syfte och utformning. Det andra kravet är 

samtyckeskravet, vilket innebär att informanternas deltagande är frivilligt och att de kan 

avbryta det om de vill. Informanterna fick själva anmäla sitt intresse för att medverka i vår 

studie och vi informerade vid ett flertal tillfällen om frivilligheten och anonymiteten. Detta 

leder oss in på det tredje kravet, konfidentialitetskravet, vilket vi uppfyllde då vi kodade all 

insamlad data och informanterna förblev anonyma arbetet igenom. Sista kravet är 

nyttjandekravet som innebär att insamlade data endast får användas för vetenskapliga syften 

och inte för kommersiellt bruk vilket vi heller inte har för avsikt att göra (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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Resultat 
Som grund för vår intervju har det varit av stort intresse att ta reda på hur informanterna 

definierar begreppet klassiska sagor. Nästan alla har angett att det är sagor som man hörde 

som liten, sagor som inte har några specifika författare, som finns i många versioner och har 

en lång muntlig tradition. Men de refererar även till författare som bröderna Grimm, H C 

Andersen och Elsa Beskow. En del nämner även formen på sagan och innehållet, såsom moral 

och spänning. En av pedagogerna funderar över vad som är saga idag. Hon tar upp ”Harry 

Potter” som ett exempel, men menar att det inte är en sagotyp som attraherar henne, som är 

uppväxt med folksagor. En annan pedagog menar att ”Harry Potter” är just en sådan saga som 

barn idag vill höra. 

 

Vi har valt att presentera resultatet av våra intervjuer under de tre frågeställningar vi har som 

grund för vårt arbete. Våra frågeställningar är följande: 

 

• På vilket sätt används de klassiska sagorna i den moderna skolan? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser pedagogerna med den klassiska sagan? 

•  Hur uppfattar pedagogerna barnens upplevelser och lärande i mötet med den klassiska 

sagan? 

 

Under bearbetning och analys av datainsamlingen har vi funnit ett antal kategorier under var 

och en av frågeställningarna, vilka vi kommer att redovisa i denna del. Vi har funnit 

kategorier som är allmängiltiga för alla frågeställningar och har därför valt att presentera 

dessa under en egen rubrik som vi kallar ”Sagan i ett komplext samhälle”. Efter varje 

frågeställning kommer vi att kommentera resultaten. 
 

På vilket sätt används de klassiska sagorna i den moderna skolan? 
Här fann vi fyra tydliga kategorier. De berör användandet av den klassiska sagan i skolan och 

vilket utrymme den får. Här lyfts också den klassiska sagan fram som en del av vårt kulturarv 

samt vilka pedagogiska tankar som ligger bakom användandet av sagorna. 
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Pedagogernas tankar om den klassiska sagans utrymme i undervisningen 

Alla pedagoger vi har intervjuat anser att det finns utrymme för att arbeta med klassiska 

sagor, men att det varierar i vilken omfattning man faktiskt gör det. På den ena skolan har 

pedagogerna tidigare arbetat aktivt med klassiska sagor, bland annat i ämnes- och 

åldersövergripande temaarbete under en längre period. Pedagogerna upplever att användandet 

av klassiska sagor går i perioder, delvis beroende på barngrupperna men även på vad 

pedagogerna brinner för i nuläget. På den andra skolan har man ett nytt material i 

matematiken, nämligen en bok som bygger på de klassiska sagorna. Pedagogerna här 

upplever att den klassiska sagan får stort utrymme inom ett område där sagan vanligtvis inte 

används. De tycker att den klassiska sagan har en given plats under den första skoltiden som 

högläsning, en mysig stund som också är gruppstärkande, och till hjälp vid bokstavsinlärning. 

Däremot tycker inte alla pedagoger att det är självklart att man använder de klassiska sagorna. 

En av pedagogerna uttrycker det så här: 

 
Jag tror inte längre att det är så självklart att man använder det. Jag har ju haft några jag har jobbat med 

och jag har sett till att vi har använt det, men alla tror jag inte är för det (intervju pedagog H). 

 

Några pedagoger anser att den klassiska sagan inte har någon plats i det vardagliga arbetet 

förutom om de dyker upp i läromedlen. Pedagoger som själva har ett djupare intresse för den 

klassiska sagan ger den också större utrymme i det dagliga arbetet i skolan. En anledning till 

att användandet av de klassiska sagorna inte är så självklart tror pedagogerna beror på att de 

förväntar sig att detta är något som barnen redan har med sig ”i sin ryggsäck”, antingen att de 

har fått det av föräldrarna eller på förskolan. Trots detta ifrågasätter pedagogerna att barnen 

verkligen får tillgång till de klassiska sagorna hemma. 

  

Användningsområden för klassiska sagor 

Pedagogerna hade många olika kreativa förslag på hur man kan använda sig av den klassiska 

sagan i undervisningen. Många av förslagen var projekt som de själva hade utfört, men under 

samtalets gång kom de fram till många fler användningsområden för den klassiska sagan. Det 

som alla pedagoger lyfte fram var betydelsen av berättandet, det vill säga att det finns stora 

fördelar med att berätta en saga framför att läsa den. På grund av att alla tyckte detta var en så 

viktig aspekt kommer vi längre fram att ägna en särskild del åt fördelarna med berättandet.  

Mycket av det som pedagogerna tar upp bottnar i svenskämnet. Högläsning av klassiska sagor 

är något som förekommer hos de flesta av pedagogerna, men att lyssna till en saga är inte 
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självklart att alla barn klarar av. Förmågan att lyssna på andra, både lärare och barn, är något 

som barn behöver tränas i. Genom högläsning kan man locka barnen in i ett eget läsande, och 

man läser för barnen och med barnen. Den förförståelse de då erhåller hjälper dem till eget 

läsande. Det är viktigt för barnen att utveckla ett eget berättande men för att göra det behöver 

man, som en pedagog sa, ”lite kött på benen”. Som exempel på detta kan barnen få återberätta 

en saga som de nyss hört men med egna ord eller med stöd utifrån bilder. Detta kan också 

vara en väg in i skrivandet, men som en pedagog sa, kan det vara rent elakt att bara säga till 

barnen att skriva en egen saga. Om de istället får skriva om något de fått berättat för sig får de 

en form att hålla sig till. I detta läge är den klassiska sagan ypperlig eftersom den har en 

mycket tydlig form och struktur. En pedagog berättade om en uppgift barnen hade fått. Det 

var visserligen en nyskriven saga om en prinsessa och en prins, men med den klassiska sagans 

karakteristiska drag. Denna saga hade inget slut och det var barnens uppgift att skriva slutet. 

Det intressanta var att sju av nio elever skrev likadana slut. Pedagogen menade då att formen 

på sagan är så pass välkänd för barnen att de visste precis hur en prinsessaga bör sluta. 
 

Sen har vi ju bilder i vårat grupprum man kan lägga ut och skriva till egna sagor. Då kan de ju använda 

bilderna och bygga och så kan de skriva, kanske Hans och Greta eller någon saga igen, på sitt sätt men då 

använder de ju sina ord. Då har de bilderna som något slags minnes… ja, för att komma ihåg (intervju 

pedagog B). 

 

 De klassiska sagorna kan användas på många olika sätt för att främja språket och 

språkutvecklingen. Då de klassiska sagorna innehåller tydliga karaktärer som ofta är motsatta 

varandra kan dessa användas för att lära in olika begrepp så som stor och liten, ont och gott. 

Sagorna kan användas till uppgifter som rör ordförståelse, då det ibland ålderdomliga språket 

kräver förklaring och berikar barnens ordförråd. Något som är viktigt när det gäller den tidiga 

språkutvecklingen är användandet av rim och ramsor. Ett par av pedagogerna lyfter särskilt 

fram Elsa Beskows verk, både vad gäller berikande av ordförråd samt rim och ramsor. 

Pedagogerna nämner också bokstavsinlärningen som ett användningsområde för de klassiska 

sagorna. 

 

Pedagogerna ser både för- och nackdelar med att använda bilder vid förmedlandet av sagor. 

En nackdel kan vara att om man väljer att visa bilder så blir det ständiga avbrott när alla ska 

kunna titta och det blir inget flyt i berättelsen. Visar man dem bilder så minskar också chansen 

att de skapar egna inre bilder. Om de istället får en saga berättad för sig och sedan uppmanas 
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att måla till den så får de en annan upplevelse och pedagogen kan få en uppfattning vad de har 

fastnat för i sagan. Man kan även göra storböcker där barnen själva får illustrera sagan. En 

fördel med att visa bilder är att barnen får vila blicken på något som är stilla. De hinner 

upptäcka detaljer och får tid till eftertanke. Vi kommer att behandla detta närmare i ett senare 

stycke. 

 

På den ena skolan har de, som vi tidigare nämnt, en matematikbok där varje kapitel bygger på 

en klassisk saga som till exempel Rödluvan och Nordanvind. Med stöd av dessa sagor lär sig 

barnen olika begrepp, exempelvis stor, större och störst. De får också på ett lustfyllt sätt möta 

de matematiska grunderna. En av pedagogerna tyckte att det var särskilt roligt att de i 

matematiken använde sig av något som hon upplevde som typiskt för svenskämnet. De 

klassiska sagorna är bra som utgångspunkt för tematiskt arbete då man kan hitta vägar in i 

andra ämnen som vanligtvis inte inkluderar sagor. 
 

Vi får in slöjden, vi får in musiken, vi får in svenskan, vi får in bilden, vi får in matematiken. Så väldigt 

mycket av det här kan man få in på olika sätt (intervju pedagog H).  

 
…matten, du får in språket, du kan få in rörelse, musik, drama, man kan egentligen använda den i allting 

sagan. Det är ett jättebra sätt att fånga barnen och få till inlärningen på ett roligt sätt (intervju pedagog C). 

 

Eftersom sagorna utspelar sig i en svunnen tid kan vissa användas i historieundervisningen. 

En pedagog har utarbetat ett material där barnen med hjälp av Elsa Beskows böcker har 

forskat i hur samhället såg ut förr i tiden, exempelvis hur kläderna såg ut. Vidare kan de även 

få forska om olika författare. 

 

Alla pedagoger nämner drama som ett sätt att bearbeta sagan. Det kan vara att barnen får 

skapa egna karaktärer i form av dockor i olika material och sedan spela upp för varandra. De 

kan också själva vara karaktärerna. De får sagan berättad för sig och får sedan skapa egna 

roller, göra den till sin genom att spela upp den med egna ord. Pedagogerna tycker det är 

intressant för då ser man vad barnen har anammat i sagan, hur de ser på det goda och onda 

och hur upplösningen blir.  
 

Man kan ju dramatisera, det tror jag är väldigt bra. Det är konkret men ändå inte det här att skriva, du 

upplever ju och då kan man fantisera. Där har vi en viktig bit man kan arbeta med (intervju pedagog D). 
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Dels stärker detta arbetssätt barnens eget berättande, men drama kan också vara en inkörsport 

för att jobba med känslor och känslouttryck. En pedagog har arbetat mycket med musik och 

drama för bearbetning av känslor. Pedagogen berättar en saga som barnen känner väl till, 

sedan lyssnar de på musik som de tillsammans dramatiserar sagan till. Det gäller för barnen 

att känna efter i musiken vilken roll eller del av sagan som passar. På så sätt blir alla barnen 

delaktiga och alla får möjlighet att vara både ond och god. I dramat är det tillåtet att känna alla 

känslor och det är viktigt att barnen får chansen att utveckla sitt känsloregister. 

 

De klassiska sagorna är oftast uppfostrande och innehåller en hel del moral och etik. 

Pedagogerna nämner därför fördelarna med att använda dessa i arbetet med värdegrunden. 

Sagan har tydliga karaktärer, visar på hur man bör vara som människa och att man får stå för 

konsekvenserna av sitt handlande. I de åldrar som våra informanter är verksamma inom 

handlar mycket om hur man ska vara ”en bra kompis”. Genom sagorna lär sig barnen känna 

empati för de svaga och utsatta, till exempel i ”Den fula ankungen”. När barnen får samtala 

och diskutera, till exempel på samlingen, stärks både individen och gruppen i en gemensam 

upplevelse. 
 

…det är väl det man vill när man läser såna sagor [”Den fula ankungen”] att de ska tänka att man ska vara 

en bra vän, och allas lika värde och de där stora bitarna, det är därför man läser sagor tycker jag (intervju 

pedagog C). 

 

Flera pedagoger lyfter fram sagoberättandet som ett sätt att skapa en gemenskap och stärka 

gruppen. I en klass med barn från olika kulturer kan sagorna vara en länk mellan kulturer 

eftersom de klassiska sagorna ofta har ett gemensamt ursprung och påminner om varandra. 

Det är viktigt att barnen får känna att det här är en saga från mitt land. Pedagogerna berättar 

om erfarenheter av oroliga barngrupper där sagan med enkla medel har fångat barnen och de 

har blivit en mer sammansatt grupp. Till att börja med fungerade det inte att bara läsa en saga 

utan pedagogerna använde sig av handdockor och flanobilder för att verkligen fånga barnens 

intresse. Även om alla pedagoger tror att barnen känner till de klassiska sagorna blir det en ny 

upplevelse för barnen om man skapar en ritual kring sagoberättandet. Man kan göra detta 

genom att samlas på en särskild sagomatta, tända ett ljus och dämpa belysningen eller att ha 

någon ramsa för att träda in i sagovärlden. Förutom att det blir en mysig stund och en lustfylld 

upplevelse hjälper ritualer barnen att finna struktur.  
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En saga är och förblir en saga om man inte bearbetar den. De flesta pedagogerna anser att den 

klassiska sagan behöver bearbetas och om man gör det så ger den så mycket mer än andra 

berättelser. Alla de arbetssätt som pedagogerna har nämnt och som vi har presenterat här är 

olika verktyg för att bearbeta sagor. 
 

…jag tror att klassiska sagor….om man jobbar med dom, kan du vinna så mycket mer än att bara ta det 

som en berättelse, om man jämställer den med en annan bok (intervju pedagog A). 

 

Avslutningsvis har alla pedagoger påtalat vikten av att, trots det vi har nämnt ovan, ibland låta 

en saga vara en saga, en rolig upplevelse och en stunds flykt från verkligheten. 
 

Ibland kan ju verkligheten vara hård för många barn och då kanske man väljer sagor som andrum (intervju 

pedagog G). 

 

Sagan som kulturarv 

Att de klassiska sagorna är en del av vårt kulturarv är de flesta pedagogerna ense om. Detta är 

en tradition som är viktig att bevara.  

 
Jag tycker att det är jätteviktigt att man jobbar med det här för det är vårt kulturarv… sagorna likaväl som 

barnsångerna … Det är viktigt att hålla det vid liv, absolut (intervju pedagog D).  

 

De uttrycker också en oro för att det är en risk att berättandet av klassiska sagor är något som 

är på väg att försvinna. Vissa pedagoger är inte säkra på att detta är något som barnen har med 

sig hemifrån, medan andra pedagoger förväntar sig att barnen på något sätt har fått sagorna till 

sig före skolstart. Sagor är något som man berättar för mindre barn men barnens intresse för 

dem försvinner ju längre upp i åldrarna man kommer. Som en pedagog säger, tycker barnen 

det är intressant att höra att sagorna har ett ursprung långt tillbaka, att man förr i tiden satt 

samlade hela familjen och berättade sagor för varandra, i kontrast till hur vi umgås nuförtiden. 

En annan pedagog menar att vi borde ha som målsättning att använda en viss mängd klassiska 

sagor i undervisningen. Detta för att vi inte ska riskera att glömma vårt kulturarv och för att 

alla barn ska få ta del av sagorna.  
 

Lika så med sagorna då, att de [barnen] kanske inte har hört de [sagorna] som man själv som förälder 

läste. Då går det upp lite att det här är någonting, att annars kommer vi att få en generation som har tappat 

det (intervju pedagog B). 
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Trots att pedagogerna tror att de flesta barn har hört de klassiska sagorna, menar de att man 

inte får glömma att förmedla dem ändå. Det finns ju som sagt barn som inte har fått ta del av 

de skatter som de klassiska sagorna erbjuder.  

 
Pedagogiska tankar bakom användandet av klassiska sagor 

För att kunna förmedla något krävs det att man själv tycker det är roligt, och detta är något 

som ett flertal pedagoger har lyft fram. En pedagog påpekar särskilt vikten av att sagan ska ge 

något för hennes del, inte bara för barnens. De menar också att man bör försöka förmedla 

sagan på ett sätt som gör att barnen kan ta den till sig. Det är då viktigt att man är väl inläst 

och själv kan berätta sagan.  

 

Hur man väljer att arbeta med klassiska sagor beror på vad man har för syfte med området. 

Det beror på om och hur man har tänkt sig att jobba vidare med sagan eller om man bara vill 

att det ska vara en härlig upplevelse för barnen. Valet av arbetssätt beror också på vad man 

har för förväntningar på barnens förkunskaper och hur gruppen fungerar tillsammans. Några 

pedagoger menar att användandet av klassiska sagor kräver mer arbete än användandet av 

modern litteratur, både vad gäller förberedelser och tidsåtgång. Eftersom sagorna är 

ålderdomliga och innehåller ett språk och en miljö som barnen inte är vana vid krävs 

förklaringar. Man måste också vara beredd att avsätta tid för de frågor som kan uppstå. Som 

en pedagog säger ”det är ingen ide att sätta igång något som man känner bara blir halvdant” 

(pedagog C).  

 

Några av våra informanter har påpekat att det finns en risk att lärarna fastnar i ett mönster och 

arbetar på i samma spår de alltid gjort. Det blir då ett för stort steg att gå utanför de 

traditionella läroböckerna och våga prova på ett friare tematiskt arbete med till exempel sagor. 

Oavsett hur man använder sig av den klassiska sagan är det viktigt att låta den sjunka in hos 

barnen. Man bör vara medveten om att de kan ha behov av att höra sagan flera gånger innan 

frågorna kommer. 
 

Just det här när man säger att sagan är slut och så kanske väntar en stund… man säger inte att det blir nog 

så utan ingen vet och då kan man ju liksom få stanna i det, vara i det. Och då kan det ju till och med vara 

så, att har man en grupp och märker att en saga blir väldigt mycket frågor runt så kan man ju ta den 

igen…då är det någonting som kanske är väldigt starkt som de behöver bearbeta igen eller i liknande 

sagor (intervju pedagog A). 
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Som pedagog är det viktigt att inte servera allt färdigt utan se till att barnen får en chans att 

tänka efter. Man måste alltså vara lyhörd för de funderingar barn har. Det gäller att finna 

barnen där de är och bygga vidare på det. Vi vill återigen poängtera att de flesta pedagoger 

hävdar att det viktigaste i arbetet med de klassiska sagorna är att man som pedagog tycker att 

det är roligt! 

 

Kommentarer 

Vi har upplevt att alla de pedagoger vi intervjuat tycker att det finns utrymme för den 

klassiska sagan i undervisningen och de lyfter fram många olika sätt att använda den. Vi blir 

ändå osäkra på hur stort utrymme den egentligen får och om de verkligen använder sig av alla 

de arbetssätt de talar om. De uttrycker det som att ”man kan” och ”vi har gjort” men sällan ”vi 

gör”. Vi tolkar detta som att man har många pedagogiska tankar kring sagan men att den ändå 

inte får den plats den skulle kunna ha. Särskilt på den ena skolan har man arbetat med sagan 

på ett djupare plan och vi upplever att de har ett väl genomtänkt syfte med användandet av 

den klassiska sagan. Så gott som alla pedagoger antar eller förväntar sig att barnen har med 

sig de klassiska sagorna sedan tidigare när de kommer till skolan. Samtidigt ifrågasätter de om 

föräldrarna verkligen läser så mycket för sina barn nuförtiden. Frågan är också vad som läses. 

Vi tolkar detta som att pedagogerna tycker att de klassiska sagorna är viktiga och en del av 

vårt kulturarv men att de är osäkra om det är deras roll att förmedla sagorna till barnen. Det är 

så mycket som ska hinnas med att pedagogerna inte hinner stanna upp och ge sagan den tid 

den skulle behöva. Vi har märkt att det spelar stor roll hur intresserad pedagogen själv är av 

sagor för om hon verkligen använder dem. 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar ser pedagogerna med den klassiska 

sagan? 
Pedagogerna anser att det finns många fördelar med den klassiska sagan jämfört med modern 

litteratur, men att barn bör få ta del av båda. Flertalet av pedagogerna reflekterade över sina 

upplevelser av den skiftande och omdebatterade roll som den klassiska sagan har haft under 

deras yrkesverksamhet. I samtliga intervjuer har informanterna påpekat betydelsen av och 

fördelarna med att fritt berätta en saga framför att läsa den innantill. Av den anledningen 

valde vi att ha berättandet som en egen kategori. 
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Fördelar med den klassiska sagan 

Största fördelen med de klassiska sagorna är att de har en så tydlig form. Formen är något 

som barnen känner igen, de känner till de typiska karaktärerna och de vet att en sådan saga 

alltid har ett lyckligt slut. Trots att dessa sagor ofta har inslag av ondska, vet barnen att denna 

till slut förgörs och att det goda segrar. En pedagog menar att den klassiska sagan visar barnen 

att man inte måste vara stor och stark, utan att även en som är liten och svag kan vinna på 

andra sätt än med råstyrka. Hon ser fördelen med sagan att våldet inte trappas upp utan 

tvärtom, att den visar att man kan vara stor på olika sätt. Här ser pedagogerna fördelar med 

sagans tydlighet då det onda och goda är starka motsatser och där man tydligt kan se att alla 

handlingar får konsekvenser av olika slag.  
 

Klassiska sagor…har ett lyckligt slut där det onda och goda är väldigt tydligt, där det goda vinner och det 

onda aldrig blir riktigt gott utan förgörs (intervju pedagog A). 

 

De klassiska sagorna har också tydliga budskap som pedagogerna anser vara bra 

utgångspunkter vid arbetet med konflikter och konflikthantering samt värdegrund och 

värderingsövningar. Några av pedagogerna har också tagit upp att sagorna innehåller många 

olika känslor och att det i sagans värld är tillåtet att visa alla dessa. Genom att gå in i sagan 

ger man barnen möjlighet att känna olika sorters känslor och det är en bra utgångspunkt för att 

arbeta vidare med känslor. Att lyssna till sagor kan också fungera som en flykt från den allt 

hårdare verklighet som barnen möter. Det är viktigt att komma ihåg att sagan trots allt kan 

vara bara en upplevelse, och den behöver inte alltid analyseras utan kan bara vara ett nöje. Att 

en klassisk saga har blivit just klassisk tror pedagogerna beror på att den har något att säga 

oss. En pedagog menar att viss modern litteratur har en ganska enkel handling i jämförelse 

med klassiska sagor. Handlingen i de gamla sagorna har mer att ge och håller för att berättas 

om och om igen. Som en pedagog hävdar ska en saga innehålla mycket fantasi, ruskiga saker, 

men också mycket omtänksamhet och kärlek.  
 

Nackdelar med den klassiska sagan 

Pedagogerna har inte framfört speciellt många nackdelar med de klassiska sagorna. Något 

som flera dock har påpekat är att arbete med klassiska sagor kräver en hel del förklaringar och 

diskussion, detta på grund av det ålderdomliga språket och de främmande miljöerna i sagorna. 

Det kan också vara svårt att hitta bra ursprungliga varianter av de olika sagorna eftersom 

många är omarbetade. En pedagog menar att alla klassiska sagor inte är bra då en del upplevs 
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konstiga. Det är också en risk att barnen har hört till exempel Askungen i så många versioner 

att de tappat intresset. En annan faktor som gör att barnen inte intresserar sig för och att 

lärarna väljer att inte använda sig av de klassiska sagorna, är att de ibland är så långt från 

barnens verklighet. 
 

Men det är klart att ju längre tiden går och dom här [de klassiska sagorna] ändå finns kvar, så tror jag att 

det blir svårare för dom [barnen] att förstå (intervju pedagog H). 

 

Berättandets betydelse för den klassiska sagan 

Alla pedagoger har lyft berättandet som den viktigaste faktorn i förmedlandet av den klassiska 

sagan. Det är en fördel för pedagogerna att de redan kan berättelserna då de inte behöver läsa 

in sig utan fritt kan berätta sagorna. Som vi tidigare har nämnt tycker en del pedagoger att 

språket i sagorna är krångligt. Vid berättandet kan man använda sig av egna ord som barnen 

lättare förstår, och det ger också större möjlighet att lägga till detaljer som levandegör 

berättelserna. När man inte behöver läsa ur en bok får man en direktkontakt med barnen och 

kan med hjälp av sitt engagemang i berättandet fånga barnens intresse.  
 

Då får man direktkontakt med barnen, då är det språket hela tiden som blir viktigt. De lyssnar på ett annat 

sätt, de lever sig in i sagorna på ett annat sätt än om man står med en bok, tycker jag (intervju pedagog A). 

 

Pedagogerna beskriver hur de använder sitt kroppsspråk och sin röst för att skildra sagan. Det 

blir lättare att tydliggöra de olika karaktärerna genom att förställa rösten och använda olika 

tonfall. Man kan både lyfta eller dämpa dramatiken i sagorna alltefter hur barnen reagerar. 

När man har ögonkontakt med barnen ser man tydligare hur man bör anpassa berättandet efter 

barnen. En del pedagoger väljer att inte enbart använda sin kropp eller röst för att fånga 

barnen; flanosagor och enkla tygstycken är också användbara för att levandegöra sagan. Alla 

barn orkar inte sitta och lyssna till en saga och då kan man behöva något att titta på för att 

hålla kvar dem i berättelsen. Få pedagoger väljer dock att visa bilder ur en bok vid 

förmedlandet av sagan då de vill ge barnen möjlighet att fantisera och skapa egna bilder. En 

pedagog anser att barnen idag har svårare att lyssna till en berättelse och flera av pedagogerna 

håller med om att ritualerna kring berättandet blir viktiga. Det behöver inte vara avancerat; 

man kan till exempel sitta i ring och tända ett ljus. Det skapas en gemenskap och kontakt barn 

och pedagoger emellan. 
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Sagodebatt  

Många av pedagogerna var verksamma under sjuttiotalet då den klassiska sagan fick ge plats 

för mer samhällstillvänd litteratur som var pedagogisk och politiskt korrekt. Pedagogerna 

använde sig ändå av sagan om inte i yrket så ”på hemmaplan”. De ansåg att de klassiska 

sagorna kunde ge något annat än de överpedagogiska böcker som ansågs lämpliga under 

denna tid. Som en pedagog menade, var de politiska inslag man kunde ana i litteraturen 

”vuxentänk”. Barn tänker inte utefter politik och sällan på det som vi tror att de gör. Barn gör 

det inte så krångligt.  
 

Det var bara sådana där samhällstillvända och det var ju mycket bra, det var ju sådant som dom upplevde 

som dom bearbetade, men jag saknade dom här folksagorna. I skolan då alltså, men vi hade dom hemma 

därför att de betyder så mycket... det är så mycket i dom som gör att barnen tänker efter (intervju pedagog 

G). 

 

Det finns en risk för att modern litteratur som skildrar den tidsanda som råder då den skrivs 

snabbt blir blasé. Ju längre tid det går, desto svårare blir det för barn att identifiera sig med 

karaktärerna om boken tillhör en särskild tidsepok. En pedagog talar särskilt om Eddie-

böckerna av Viveca Lärn som var mycket omtyckta när de var aktuella men som barn inte är 

intresserade av idag. Hon menar att om en saga ska bli varaktig måste den skildra en vardag 

som ändå är något helt otroligt, som Astrid Lindgren gjorde när hon skapade Pippi och Emil i 

Lönneberga. En tanke som en av pedagogerna framförde var att dagens sagor tenderar att bli 

en typ av ”curlingsagor”. Hon menar att man bäddar alltför mycket för barnen då man tar bort 

otäcka inslag som barnen på ett eller annat vis ändå får till sig via TVoch media. De klassiska 

sagornas hemskheter är så otroliga att de är ofarliga, men barnen får ändå känna rädsla och 

oro i ett tryggt forum.  

 

Pedagogerna har under sina yrkesverksamma år märkt att barnen blir allt svårare att fånga. 

Dagens barn har så mycket att välja på, bland annat tv och dator, att sagor inte får något 

utrymme. Det blir då pedagogernas och skolans uppgift att förmedla sagorna. Många 

pedagoger förväntar sig att barnen har med sig sagorna när de börjar skolan men undrar 

samtidigt om föräldrarna verkligen läser sagor hemma.  
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Men i min fantasi är det så att alla läser sagor för sina barn och inte ser så mycket på TV…Men det är inte 

säkert att det är så utan idag får barn klara sig mycket själva och hamnar då framför TV:n …Så därför är 

ju skolan väldigt viktig med sitt förmedlande exempelvis då i sagoberättandet och läsandet över 

huvudtaget för dem (intervju pedagog B). 

 

En av de förskolelärare vi intervjuade kände särskilt att det var viktigt att arbeta med de 

klassiska sagorna just i förskoleklassen, eftersom kraven på vad som ska hinnas med blir 

större och större ju längre upp i åldrarna man kommer. Pedagogerna ser ändå 

förhoppningsfullt på framtiden för de klassiska sagorna, då många av dem kommer igen i till 

exempel Barnkammarböckerna. 

 
De som är föräldrar och har mindre barn nu kanske börjar läsa mer sagor än de som har barn i skolan nu. 

Jag tror den biten kommer lite mer. För under många år var det ju väldigt så att det skulle vara barnens 

värld, realistiska med skilsmässor och mycket såna böcker men tror jag att man igen börjar inse att det är 

viktigt att det är vårt kulturarv och att man får med sig det (intervju pedagog D).  

 

Kommentarer 

Pedagogerna tycker att man ska använda både klassiska sagor och modern litteratur men vi 

tolkar det som att det beror mycket på pedagogens eget intresse på vilket hon använder. Vår 

tolkning är även den att pedagogerna tycker att det är svårt att välja bra böcker eftersom 

litteraturutbudet är så brett.  Trots att de tycker att de klassiska sagorna är viktiga, finns det ett 

större intresse hos barnen att höra litteratur som är nära deras egen verklighet. 

 

Vi hade inte väntat oss att alla pedagoger skulle lyfta berättandet som så avgörande för 

förmedlandet av sagor. Vi tolkar det som att barnen upplever sagan olika beroende på hur den 

berättas. Det beror också på hur engagerade pedagogerna är och i vilken grad de lever sig in i 

sagan.  

 

Sagans vara eller icke vara går i perioder och sagan har fått stå tillbaka för andra aktiviteter 

såsom tv och data, men vi tycker oss se, liksom pedagogerna, att pendeln har börjat slå 

tillbaka och att den klassiska sagan är på väg mot ett uppsving. Vi tolkar det som att de 

pedagoger som var med under sjuttiotalet, då sagan nästan var bannlyst, upplever sagan som 

ännu viktigare nu jämfört med de pedagoger som inte var verksamma då. 
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Hur uppfattar pedagogerna barnens upplevelser och lärande i mötet med 

den klassiska sagan? 
För att barnen ska få en djupare upplevelse av den klassiska sagan kan det ibland krävas 

eftertanke och diskussion, beroende på vad syftet med sagan är. Pedagogerna anser att en del 

barn kan se flera aspekter av en och samma saga medan andra barn behöver få hjälp i detta. 

Samtidigt som barnen kan behöva vägledning i sin bearbetning är det inte heller meningen att 

pedagogen ska servera lösningar. 

 

Samspelet mellan den klassiska sagan och barns erfarenheter 

Pedagogerna kan se att barnen tar till sig den klassiska sagovärlden. De är däremot inte 

överens huruvida den klassiska sagan samspelar med barnens erfarenhet. Några menar att den 

är för långt från barnens erfarenhetsvärld medan andra menar att barnen tar till sig sagans 

värld och anpassar den till sin egen. Barn kan ibland ha svårt att skilja mellan fantasi och 

verklighet och det är därför viktigt att de lär sig att i sagor kan allting hända men det är inte på 

riktigt. Därför menar en del pedagoger att det är en fördel att de klassiska sagorna är så olika i 

jämförelse med den värld vi lever i.  
 

Jag tror så här, att de sagorna är ju inte barnens erfarenhetsvärld och ska inte va det. Det är därför det är så 

spännande, det är därför du kan gå in i dem så. Däremot så om du blir berörd så att du blir rädd, så blir du 

rädd i det konceptet och sen så är det verkligheten. Men när du serverar det här som händer i vardagen för 

barnen, det skapar ju en fruktansvärd rädsla på ett annat plan hos dem. Så därför menar jag att det ska inte 

vara barnens erfarenhetsvärld (intervju pedagog A). 

 

En pedagog menar att dagens sagor är så verkliga och visserligen behöver barnen det för att 

bearbeta sin vardag, men det är inte fel att få drömma sig bort i en fantasivärld. Även de 

klassiska sagorna innehåller problem som liknar dem som barn kan möta i dagens samhälle. 

En pedagog jämför dagens familjekonstellationer med Askungen och hennes styvmor som 

kan vara väldigt nära barns verklighet. Hon menar att detta kan vara skrämmande för barnen 

samtidigt som de behöver prata om det. Hon menar vidare att de klassiska sagorna kan vara 

grymma på olika sätt, men att det är bra, för det är sådant som barn växer av. När barn får 

möta känslor och lära sig hantera dem i trygga miljöer ger man dem möjlighet att utvecklas. 
 

Jag tror att man ska läsa det ruggiga. Vi har ju en värld så man måste lära sig att hantera det. Varför ska vi 

försköna allting? Jag tror att barn klarar det (intervju pedagog D).  
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En av pedagogerna menar att barn älskar hemskheter. Flera av pedagogerna håller med om att 

det är viktigt att man ska låta sagan vara hemsk. Barnen är trygga i de klassiska sagornas 

form, och de vet att det kan bli något gott av det hemska. Barn av idag får till sig många 

hemskheter och intryck från bland annat tv, Internet och tidningar. Det är viktigt att de lär sig 

sovra vad som är fantasi och verklighet. Lär de sig det i sagans värld kan de sedan ta till sig 

verkligheten. Däremot tycker pedagogerna inte att man bara ska ta med hemskheterna utan att 

bearbeta dem. Beroende på barnens tidigare erfarenheter är det viktigt att lyssna till var och en 

av dem och ta reda på deras individuella upplevelser och tankar kring sagorna. Det är så olika 

var barnen befinner sig i sin utveckling och det är inte självklart att de upplever det som 

pedagogen förväntar sig. Barn tar till sig det som de för tillfället har behov av, och ju fler 

gånger man läser sagorna desto fler aspekter upptäcker man. Får de möjlighet att höra samma 

saga flera gånger kan de ta till sig mer och mer och få en djupare förståelse för det som 

skildras i sagan. De klassiska sagorna väcker tankar hos barnen som de kan behöva hjälp att 

bearbeta och det är pedagogens uppgift att leda dem i detta.  

 
Men man kan ju ändå inte säga att barn har så mycket erfarenhet, utan man får väl hålla sig till den lilla 

erfarenhet dom har och sen får man ju bygga på och det får ju vi vuxna hjälpa dom med (intervju pedagog 

H). 

 

Alla barn är inte vana att lyssna på sagor och det är något som man behöver öva sig på. Att 

lyssna på en saga kan bli en ny upplevelse, även om barnen tidigare har fått tillgång till sagan 

till exempel via film. Genom lyssnandet tvingas barnen skapa egna inre bilder. Dessa inre 

bilder anpassas efter barnens behov och blir så hemska eller spännande som barnen vill.  

 

En del pedagoger anser att de klassiska sagorna inte samspelar med barnens erfarenhetsvärld. 

De menar att det är svårt för barnen att se några samband mellan sagans värld och sin egen. 

Det är ett stort kliv mellan dessa världar och det krävs mycket bearbetning och diskussion om 

de ska kunna mötas. I motsats till detta finns det pedagoger som hävdar att barn genom sin 

förmåga till empati med sagans väsen kan få inblick i sin egen situation. Som exempel talar en 

pedagog om ”Den fula ankungen”, utanförskap och mobbing. Hon menar att barnen kan 

anamma vad som är rätt och fel i sagorna. 
 
Att få dem att förstå lite mer, sin egen förståelse för hur man fungerar och hur man gör mot varandra och 

vad som är gott och ont i livet, i världen och i klassen. Att man kan gå in på den biten det tror jag (intervju 

pedagog B). 
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Pedagogerna menar att det är en stor tillgång att den klassiska sagan innehåller mycket 

känslor såsom glädje, ilska och sorg. När man bearbetar sagorna tillåts barnen att känna 

många olika sorters känslor.   

  

Då får du liksom tillgång till alla dina känslor och vågar man då känna att det inte är så farligt och att det 

är tillåtet att känna alla känslor. För är det inte tillåtet att vara ledsen kan du heller inte vara riktigt glad, 

eller är du inte riktigt rädd så kan du heller inte vara riktigt trygg (intervju pedagog A). 

 

I sagorna liksom i verkliga världen finns alltid tydliga motpoler och det är väldigt viktigt att 

barn får lära känna dessa. En del barn har känslolivet klart för sig, de har lärt känna och är 

medvetna om sina innersta känslor, medan andra behöver hjälp att utveckla sitt känsloregister. 

En pedagog menar att det till och med kan vara hämmande att inte vara medveten om sina 

innersta känslor och att detta kan leda till problem längre upp i åldrarna. För att förfina 

känslorna måste man först lära känna dem, men det är också viktigt att kunna beskriva dem 

med ord. Små barn kan känna hur en bra kompis är, men de kan inte beskriva det. Genom att 

dramatisera, till exempel ”Den fula ankungen”, ger man barnen möjlighet att reda ut 

begreppen med hjälp av sina egna upplevelser och erfarenheter av sagan. 

 

Identifikation  

Det är inte alla pedagoger som anser att barn kan identifiera sig med karaktärerna i de 

klassiska sagorna, däremot i den moderna litteraturen, såsom fotbollsspelaren Kasper och 

Pippi Långstrump.  

 
Om du går tillbaka till de moderna böckerna som skrivs så älskar killarna i min klass att läsa om Kasper 

som spelar fotboll. De spelar ju fotboll allihopa, de åker på cuper precis som Kasper gör, de kan ju 

verkligen bli Kasper. Men de kan inte bli Hans i ”Hans och Greta”, det är så långt bort att det verkligen är 

en saga (intervju pedagog F). 

 

Några pedagoger tycker att det är för mycket av en fantasivärld för att de ska kunna 

identifiera sig med sagoväsen, medan andra pedagoger anser att de lika gärna kan identifiera 

sig med dessa som med de gubbar och dockor de nu leker med. En pedagog menar att 

förmågan att identifiera sig med sagoväsen beror på om barnen är vana vid att lyssna till 

sagor, inte bara i skolan utan även i hemmet. 
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Det är svårt… men jag tror det, vissa i alla fall. Det är svårt att skilja på det ibland, med folksagor och 

andra sagor. För det kommer ju så mycket nya sagor också som kanske är lättare för dom, som är i deras 

tid. Så ibland vet jag inte, ibland kan det bara vara spännande… (intervju pedagog G). 

 

Pedagogernas tankar om barns uppfattningar av den klassiska sagans budskap och 

innebörd 

Pedagogerna anser att om barnen ska se samband och lösningar i sagan måste man hjälpa dem 

i rätt riktning. ”Men för att se en lösning måste man se ett problem”, menar en av 

pedagogerna (F), och det är det inte säkert att alla barn gör. Det beror på barnens ålder och 

vilken typ av saga man läser, men också vilken vana de har att lyssna till och bearbeta sagor.  

 
När man funderar och försöker hitta lösningar. För det är ju det med att någonting är otäckt och dom 

måste hitta en lösning för att komma förbi det. Och det tror jag är jättebra för man kommer ju inte ifrån 

svårigheter, det gör ju ingen (intervju pedagog G). 

 
Några pedagoger tycker att man ska vara försiktig med att förklara för mycket av sagans 

innebörd, det är en risk att man ”smular sönder” sagan. Förklarar man för mycket tar man 

ifrån dem chansen att tänka efter själva. En av pedagogerna använder dock bilder för att 

förstärka barnens förståelse för innehållet av sagan, för att förklara miljöer som barnen inte 

känner till. 

 

Många pedagoger påpekar att man måste sätta igång tankarna hos barnen, att ge dem små 

”tänk” och lite frågeställningar, efter man har läst en saga för dem. De tror inte att barnen 

diskuterar sagans budskap automatiskt, men pedagogerna kan märka att vissa barngrupper har 

behov av att höra samma saga flera gånger. Det kan vara något i sagan som barnen behöver 

bearbeta och det gäller då att vara lyhörd för barnens funderingar. Några pedagoger menar att 

de förväntningar man har på barnens reaktioner inte alltid stämmer överens med vad de 

fastnar för. 
 

Jag tror att man lägger in så olika aspekter. Jag menar om man tittar på sagan till exempel Hans och Greta, 

som barn tänker man på ett sätt men som vuxen tänker man på ett annat sätt. Vi lägger in –hur kan man 

göra så, lämna sina barn? Barn kanske tycker det är fantastiskt att de klarar sig från häxan och bara den 

biten. Jag tror faktiskt inte att barn gör det så krångligt (intervju pedagog C). 

 

Flertalet pedagoger upplever att barnen uppfattar den klassiska sagans budskap på ett eller 

annat sätt, men att det är väldigt olika för olika barn och med olika sagor. En pedagog anser 
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att alla barn uppfattar budskapet, men ibland på ett omedvetet plan. Hon menar att om man 

ger barnen starka upplevelser av sagan, bearbetar och utvecklar de upplevelserna utan att för 

den skull behöva klä dem i ord. En annan pedagog beskriver hur hon efter att ha berättat en 

saga, ibland frågar barnen om varför de tror att hon valde att berätta just den sagan. Hon 

upplever att barnen vet mycket och att många kan tolka budskapen i sagorna. 

 
Många kan det [se budskap i sagan], sen finns det dom som inte tänker på det, men då väcker man ju den 

tanken hos dom. Det förvånar mig faktiskt att vi tror att det är för avancerat men det är det inte (intervju 

pedagog H). 

 

Eftersom barnen idag är svåra att fånga menar en pedagog att ritualer kring sagoberättandet 

kan hjälpa barnen att lättare komma in i sagovärlden. Det gäller att göra det spännande så att 

barnen blir gripna av den, för då finns det möjlighet att även budskapet uppfattas. Även om 

barnen inte uppfattar själva budskapet engagerar de sig ändå i sagan. 

 

Kommentarer 

Vi tolkar det som att pedagogerna anser att man kan bearbeta olika saker i olika sagor, men att 

barnen oftare känner igen sina bekymmer i modern litteratur. Flertalet av pedagogerna anser 

att de klassiska sagorna inte samspelar med barnens erfarenhetsvärld. Vi ser däremot att en 

del pedagoger tycker att barn via bearbetning av sagor anpassar dem till sin egen värld och tar 

till sig det som de tycker är viktigt. Vår tolkning är också den att pedagogerna anser att barnen 

måste lära sig att lyssna till de klassiska sagorna. Att lyssna innebär mer än att höra vad som 

sägs, det innebär också att bland annat se sagans mönster och innebörd. Ju mer barnen tränas i 

att lyssna på de klassiska sagorna desto bättre blir de på att upptäcka olika aspekter och 

budskap i sagorna.  

 

Pedagogerna är medvetna om att barnen möter många hemskheter via TV och media, och att 

de där inte har någon chans att värja sig från intrycken som strömmar emot dem. I de 

klassiska sagorna däremot får de möjlighet att ta till sig det de vill och så mycket som de då 

klarar av. Barnen känner sig trygga i sagorna eftersom de är försäkrade om ett lyckligt slut. Vi 

tolkar detta som att barnen genom de klassiska sagorna lär sig att sovra bland hemskheterna, 

såväl i sagans värld som i det verkliga livet. Pedagogerna tar också upp att det förekommer 

många olika känslouttryck i de klassiska sagorna. Vi har under intervjuerna sett att 

pedagogerna är medvetna om sagornas känsloinnehåll, men att bara ett fåtal utnyttjar det.   
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I vår tolkning av frågan om identifikation i samband med de klassiska sagorna menar vi att 

det är något som pedagogerna inte har funderat så mycket över tidigare eftersom de hade svårt 

att svara på den frågan vid intervjuerna. Vi upplevde också under analysen av intervjuerna att 

pedagogerna tyckte att det var svårt att skilja på identifikation och empati. Barnen tycker synd 

om och bryr sig om Den fula ankungen men kan de se sig själva i den situationen? 

Pedagogerna menar att barn alltid ömmar extra för djur. Vi tolkar det som att pedagogerna 

anser att barnen därför har lättare att identifiera sig med djur än med till exempel Hans och 

Greta. Vi upplever det som att flera pedagoger tycker att barnen enklare kan identifiera sig 

med karaktärer i moderna sagor.  

 

Vår tolkning är att pedagogerna tror att barn till viss del kan tolka sagan och att de förstår att 

sagan vill säga oss något. Även här handlar det om en vana att lyssna till och bearbeta sagor. 

Vi tolkar det vidare som att både föräldrar och skolan har stor betydelse för barns förståelse 

av sagan, då pedagogerna menar, att barn som får tillgång till många sagor hemifrån också får 

tillgång till en helt annan värld. 

 

Sagan i ett komplext samhälle 
Under våra intervjuer har pedagogerna tagit upp en rad samhällsaspekter som på flera sätt 

påverkar skolan och dess arbete. De upplever att krav och stress som finns i samhället även 

speglar av sig i skolan, både på barnen men också på pedagogerna själva. 

 
Men det är också så det har blivit i det här tidspressade jobbet nu, för det skiljer sig jättemycket sen jag 

började. Man har så mycket man ska göra så jag känner att jag hinner inte. Då är det, det där som man inte 

måste som man sållar bort och det är ofta det man inte måste som är det roliga (pedagog F). 

 

Tidsbrist 

Flertalet av pedagogerna menar att dagens samhälle präglas av stress och en ständig brist på 

tid. En pedagog beskriver hur det redan på lågstadiet blir allt vanligare att barnen ”inte har 

tid”. Familjernas fritid är fylld med aktiviteter som i många fall får gå före läxor och 

lässtunder tillsammans.  

 
Sedan brukar jag rekommendera för stressade föräldrar som ursäktar sig med att de inte har tid, och att det 

är mindre syskon som ska läggas och så där. Då brukar jag säga åt dem att låna sagor på biblioteket på 

kassett eller cd och så får barnen ligga och lyssna på det på kvällen bara så att de får det här till sig 

(intervju pedagog F). 
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En annan pedagog tycker att det inte alltid är vad man läser som är det viktiga, utan att man 

får en rofylld stund tillsammans. Det är, som vi tidigare har nämnt, inte alla föräldrar som 

läser för sina barn. Även i skolan känner man av den ständiga tidsbristen. Pedagogerna anser 

att det är så mycket de blir ålagda att göra att de måste prioritera. Det blir ofta det som bara är 

roligt som prioriteras bort och kvar är alla måsten. En av pedagogerna går lite mot strömmen 

när hon hävdar att ”tid har man alltid fast man utnyttjar den inte på rätt sätt” (pedagog H).  
 

Mediebrus 

Barnen av idag matas ständigt av rörliga bilder, de ser på tv, spelar data- och tv-spel samt 

möts av löpsedlar. Som en motvikt till detta ser pedagogerna en fördel med att berätta sagor 

utan bilder då barnen idag är vana att inte bara lyssna till utan även se en berättelse. Vi har 

tidigare nämnt att pedagoger tycker att barn kan behöva få titta på bilder som är stilla som till 

exempel diabilder. En pedagog uppfattar det som att barn tycker det är skönt att få vila 

blicken på en stilla bild, och att bilderna inte bara rusar förbi. Det är ett stressmoment för barn 

idag att ständigt få nya intryck. Pedagogerna anser att det är deras uppgift att låta barnen 

stanna upp och få tid till eftertanke så att barnen inte bara blir matade med nya bilder hela 

tiden.  

  
Det är jätteviktigt idag för de blir så matade med tv och media. Just det här att höra utan bild, det är svårt 

för barn idag, det har man märkt. Det är väldig skillnad och det har ändrat sig på de 20 år som jag har 

jobbat. Förr var barnen mer vana att höra en berättelse men nu måste de se en berättelse. Hela tiden matas 

de med bilder från tv, film och det är väl våran grej att ge dem det och stå för det (intervju pedagog C). 

 

Pedagogerna säger att de ofta möts av kommentarer från barnen att de redan kan en saga, men 

vid vidare efterforskning visar det sig att de har sett den på film. På grund av detta tappar 

barnen intresset för sagorna och det gäller för pedagogen att hitta ett nytt sätt att berätta sagan. 
 

Det gäller att hitta vad… och fånga dem i detta. Då tror jag att formen, hur man berättar sagan, är lika 

viktig som sagan i sig (intervju pedagog A).  
 

Bland annat Disney har filmatiserat många av de klassiska sagorna och detta tror pedagogerna 

har stor påverkan på barnen. Via filmer har barnen redan bilder klara för sig och går då miste 

om chansen att skapa egna bilder av det de får berättat för sig. 
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Sen är det ju tidens gång, man kan inte fördöma filmer, det är ju inte det man är ute efter. Men just detta 

att skapa egna bilder, det tycker jag lite grann att de förlorar (intervju pedagog G). 

 

Pedagogen menar att det gäller att följa med i tiden men att det ändå är hennes roll att erbjuda 

barnen tillfälle att bara lyssna och skapa egna bilder. En pedagog ser det som en nackdel att 

allting ska vara så tilltalande för barnen. Det krävs mer för att göra barnen nyfikna på de 

klassiska sagorna och för att konkurrera med det mediebrus som barnen lever i. Barn får ofta 

välja själva vad de ska roa sig med och utbudet är stort. TV och datorn går ofta före 

litteraturen vilket en av pedagogerna menar är orsaken till att många av dagens fyraåringar 

inte har ett utvecklat språk. 

 

Fantasi 

Alla pedagoger är överens om att fantasin bör ha en central plats i skolan. Det framkommer 

dock i intervjuerna att fantasins betydelse för inlärning har varierat under den tid pedagogerna 

har varit verksamma En pedagog menar att mycket av dagens arbete i skolan bygger på just 

barnens fantasi.  

 
Jag tror att det är jätteviktigt att få använda sin fantasi, det är ju förutsättningen för allt skapande 

egentligen. Även språkligt måste de kunna uttrycka sig och använda fantasin (intervju pedagog E). 
 

Trots att pedagogerna tycker att det är viktigt att barnen utvecklar sin fantasi så är det inte 

alltid det hinns med. Skolan handlar mycket om att kunna visa upp konkreta resultat, och att 

man ska producera skriftligt. Barnen har ofta en bild av vad skolan handlar om, vad som 

förväntas av dem och vikten av att göra rätt. Därför är det inte alltid lätt för barnen att veta när 

det är tillåtet att fantisera. Samtidigt menar några pedagoger att detta har vänt då skolan är 

mer öppen för att det finns olika vägar att nå samma mål.  

 
Jag tror att det är väldigt viktigt kanske just idag när allt ska vara så perfekt på något sätt då är det väl 

skönt med fantasi. Det kreativa är nog mer viktigt nu än det någonsin har varit (intervju pedagog E). 

 

En pedagog funderar över om inte fantasin kan vara en överbryggning mellan det abstrakta 

och det konkreta. När man jobbar utifrån sagan är det möjligt att möta somliga barn på ett 

annat plan. Både barn och pedagoger kan lätt referera till sina erfarenheter från 

sagoberättande när man till exempel arbetar med olika abstrakta begrepp, såsom störst och 

minst. Genom att dramatisera en saga får barnen en konkret upplevelse av något abstrakt, utan 
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att man har producerat ett synligt resultat på papper. Trots att pedagogerna menar att man bör 

förankra sin undervisning i något konkret finns det risk för att man överkonkretiserar och att 

detta snarare skapar förvirring hos barnen. Vissa saker har barnen en bild av och de behöver 

inga helt nya infallsvinklar, utan istället hjälp att utveckla den förståelse de redan har.  

 

Kommentarer 

Vi förstår att det idag är stor konkurrens om barnens tid och intresse. Det ska hela tiden hända 

någonting och barnens eftermiddagar är fyllda av aktiviteter. Det verkar även som om 

föräldrarnas tid är uppbunden av olika krav. Pedagogerna upplever att det är skillnad på 

barnen idag och för några år sedan. Barnen är svårare att fånga och har svårt att vara kvar i det 

som är. Vi tolkar det som att pedagogerna tycker att allting hela tiden måste vara så tilltalande 

för barnen och att man alltför ofta förskönar verkligheten, men för den delen tycker 

pedagogerna inte att detta är bra. Vi blev förvånade då en av pedagogerna berättade att hon 

använde sig av diabilder i sin undervisning och att barnen tyckte detta var roligt. Vi trodde 

inte att detta skulle tilltala barnen, men förstod efter att hon förklarat att hon ville att barnen 

skulle få vila blicken i stilla bilder, och att detta hade stora fördelar. Vi inser att det är våra 

egna erfarenheter av alltför mycket diabildstittande under vår skoltid som bidrog till att vi inte 

trodde att detta kunde tilltala barnen.     

 

Trots att pedagogerna anser att filmatiseringen av klassiska sagor förstör en del av 

upplevelsen vid muntligt berättande av dessa, inser de att film är en del av barnens vardag. Vi 

tolkar detta som att pedagogerna inte vill fördöma filmen men att skolan måste vara en 

motvikt till den dominans som media har i samhället.  

 

Diskussion  
Vi anser att syftet med vår studie har uppnåtts då vi har fått svar på de frågeställningar vi 

utgått från. Vårt resultat visar att den klassiska sagan har en plats i den moderna skolan men 

att användandet och syftet med den skiljer sig åt pedagoger emellan. Vi har fått en bred bild 

av den klassiska sagans användningsområden. Trots att vi har fått en rad olika förslag på hur 

man kan använda den klassiska sagan i undervisningen, är vi fortfarande osäkra på om dess 

rika möjligheter utnyttjas. Pedagogerna kan se både fördelar och nackdelar med den klassiska 

sagan men lyfter främst fördelarna. De anser att barnen känner igen formen och karaktärerna i 

sagan och att dessa tilltalar barnen. Att lyssna till en saga är en lustfylld upplevelse som 

40  



skapar en gemenskap. Det finns dock svårigheter med att använda den klassiska sagan då den 

kan ha ett ålderdomligt språk som kan behöva förklaras. Några pedagoger anser att sagan kan 

samspela med barnens erfarenhetsvärld medan andra pedagoger menar att den inte alls gör 

det. Alla pedagoger är överens om att barnen kan se vad som är rätt och fel i sagorna men att 

alla barn inte kan förstå sagans djupare budskap. Vi var intresserade av hur pedagogerna 

upplevde att barnen kunde identifiera sig med sagans karaktärer, men detta visade sig vara 

svårt att få fram något svar på. Pedagogerna talade mer om empati än identifikation. Trots att 

pedagogerna har olika åsikter om sagans betydelse anser de alla att de klassiska sagorna är 

något som alla barn har rätt att få ta del av. 

 

Mycket av det som har framkommit i vårt resultat visade sig vara vad vi hade förväntat oss. 

Något som vi dock inte reflekterat så mycket över tidigare var berättandets betydelse, vilket 

samtliga pedagoger lyfte fram. De menar att det muntliga berättandet skapar direktkontakt 

med barnen på ett sätt som inte är möjligt när man läser ur en bok. Man kan också anpassa 

intensiteten i berättelsen efter barnens reaktioner. De klassiska sagorna härstammar från en 

berättarkultur där dess tydliga form uppstod i samspelet mellan berättare och lyssnar. På 

grund av detta har barn lätt för att ta till sig de klassiska sagorna då barnen fortfarande ingår i 

en muntlig kultur (Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt, 1993). I och med detta har vi 

förstått att pedagogernas skicklighet i muntligt förmedlande påverkar barnens engagemang 

och uppfattning. För att kunna förmedla något måste man som pedagog ha kunskap om och 

insikt i det som ska förmedlas. Här ser både vi och pedagogerna en fördel i de klassiska 

sagorna då de är något som de allra flesta kan utantill eftersom de har med sig dem från sin 

barndom.  Det är därför berättandet har så stor betydelse vid förmedlandet av de klassiska 

sagorna. 

 

En pedagog menade att den viktigaste anledningen till att man berättar sagor för barnen är att 

de ska lära sig att känna empati och utveckla en förståelse för allas lika värde. Sagorna har 

genom tiderna setts som en del i barnens socialisationsprocess. Folksagorna har alltid haft ett 

uppfostrande syfte och har förmedlat de normer och värderingar samhället vilar på (Herranen, 

1993). Högberg (1993) menar att sagorna kan var till hjälp för att förstå sin inre och yttre 

verklighet. Vi håller med pedagogen och författarna och kan även se att detta har en stor roll i 

läroplanen. Enligt Lpo-94 ska barn få möjlighet att utveckla en trygg identitet och förståelse 

för den värdegrund vårt samhälle vilar på. Vi drar alltså slutsatsen att de klassiska sagorna kan 
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vara ett redskap för att behandla värdegrundsfrågor på ett konkret och för barnen lättförståligt 

sätt.   

 

I vår teoribakgrund utgår vi från att sagan har ett stort värde för barns inre utveckling. Vi 

instämmer i Bettelheims tanke om att man med hjälp av sagan och dess symboler kan 

bearbeta existentiella problem och förstå sitt inre (Lindhagen, 1993). Lundgren (1988) visar 

även han på sagans terapeutiska värde. Efter att vi har tagit del av dessa teorier är vi stärkta i 

vår övertygelse om att sagan har stor betydelse för barns utveckling och vi är medvetna om att 

detta har fått stort utrymme i vår studie. Vi vill dock slå fast att det inte är vår tanke att 

pedagoger ska fungera som terapeuter. Däremot anser vi liksom Lindhagen (1993) och 

Lundgren (1988) att det är av stor vikt att man som pedagog är medveten om de starka 

upplevelser sagan kan ge upphov till. Vi menar att det måste finnas ett medvetet val bakom 

användandet av sagan oavsett vad syftet är.  Det framgår i resultatet att pedagogerna väljer 

arbetssätt och saga utefter om man har tänkt sig att arbeta vidare med dem eller bara har tänkt 

sig sagan som en upplevelse. Oavsett om sagan bara ska vara en upplevelse menar 

pedagogerna att man måste vara beredd att avsätta tid för de frågor som kan uppstå. Detta 

tycker vi är viktigt att ha med sig vid arbete med de klassiska sagorna, men som Lundgren 

säger: ”Man kan ändå aldrig förutsäga precis hur ett barn uppfattar en berättelse och dess 

symbolik” (Lundgren, 1988, s 17). 

 

När vi har läst om de olika betydelser de klassiska sagorna kan ha för barn, har vi förstått att 

det är en fördel att sagorna inte direkt samspelar med barnens erfarenhetsvärld. Om barn 

upplever problematiken i sagan som alltför nära väljer de att avskärma sig. Det är inte alltid 

det finns en lösning på problemen, men om man genom sagan ger problemet en ny inramning 

får barnen på ett omedvetet plan möjlighet att bearbeta sina upplevelser (Bettelheim, 1978, 

Lundgren, 1988). Pedagogerna har skilda uppfattningar om huruvida den klassiska sagan 

samspelar med barnens erfarenheter. Några pedagoger anser att en saga är just en saga som 

inte kan samspela med barns erfarenheter eftersom det är en fantasivärld så långt från deras 

verklighet. Andra pedagoger menar att sagan visst samspelar med barnens erfarenheter då de 

tar den till sig och gör den till sin egen, vilket även Lundgren (1988) hävdar. Pedagogerna 

menar vidare att detta är en klar fördel med de klassiska sagorna i jämförelse med modern 

litteratur. Vi ser därför att det råder delade meningar om huruvida det är bra eller dåligt att 

den klassiska sagan ligger långt från barnens verklighet. Vi tror också att detta påverkar 

pedagogens syn på och syfte med användandet av klassiska sagor. Vår slutsats är att 
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pedagogens eget intresse för klassiska sagor är avgörande för vilka möjligheter man ser i 

arbetet med den.  

 

När pedagogerna har berättat om vilka arbetssätt de använt sig av nämner de både de klassiska 

sagorna och modern litteratur. Alla pedagoger är överens om att barn behöver få ta del av 

båda delarna. Vissa pedagoger menar att barnen endast kan identifiera sig med karaktärer i 

modern litteratur eftersom den närmare speglar barnens verklighet. Angående frågan om 

huruvida barn kan identifiera sig med karaktärerna i de klassiska sagorna upplevde vi det som 

att pedagogerna hade svårt att svara på detta. Vi tolkade det som att pedagogerna inte hade 

tänkt så mycket på identifikation i samband med sagor. Vi upplevde det som att de hade svårt 

att skilja på om barnen identifierade sig med karaktärerna eller om de kände empati med dem. 

Alla pedagoger är dock överens om att barn har en stor förmåga att känna empati för den 

svage i sagan, framförallt för djur. De är också överens om att barnen kan se vad som är rätt 

och fel i sagan men alla pedagoger tror inte att de ser sagans djupare budskap. Lundgren 

menar att barn med sagans hjälp kan få insikt i sina problem. Som exempel tar han upp sagan 

om ”Tusenskinn” där kungen vill gifta sig med sin dotter. Sagan och dess incestproblematik 

kan hjälpa utsatta barn att sätta ord på sina erfarenheter och sagan blir på så sätt en 

referenspunkt för barnen (Lundgren, 1993).  Några av pedagogerna anser att barn har svårt att 

se budskap i sagan eller att de inte kan det alls. Steget mellan sagans budskap och dem själva 

är alltför långt. De kan tycka synd om den fula ankungen men förmår inte att koppla det till en 

kompis som blir retad. Vi kan till viss del hålla med om att steget kan vara långt men tror att 

en sådan koppling inte är omöjlig. Några pedagoger menar att man måste hjälpa barnen 

genom att ge dem små ”tänk”. Vi tror liksom dem att det handlar om att lära sig att se 

sagornas budskap. 

 

Med tanke på att en stor del av vår teoretiska bakgrund berör barnens inre känslor förvånades 

vi av att bara ett fåtal av pedagogerna verkar utnyttja sagornas känsloinnehåll. Vi ser trots allt 

att pedagogerna verkar vara medvetna om sagornas inneboende kraft. Bettelheim (1978) 

menar att sagan hjälper barnen att reda upp sina känslor och den tillåter barnen att känna alla 

slags känslor. Vi menar att sagan kan vara en bra inkörsport för att tala om känslor något som 

vi tror att en del pedagoger har svårt för.  Vår erfarenhet säger oss att man i skolan oftast talar 

om negativa känslor, men som en av pedagogerna hävdar, måste man få känna lycka för att 

kunna känna sorg. Barn tänker i motsatser och måste få utveckla hela sitt känsloregister för att 

kunna utvecklas som människa. Folksagan med dess tydliga motpoler underlättar för barnen 
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att särskilja motsatta karaktärsdrag (Bettelheim, 1978). En pedagog lyfter särskilt fram vikten 

av att barnen lär känna alla sina inre känslor och att dramatisering av och inlevelse i de 

klassiska sagorna är ett bra sätt att nå fram till detta. Vi håller med om att det är viktigt att 

barn får bejaka alla sina känslor så väl onda som goda och att man inte ska vara rädd för att 

låta barnen hitta sina mörka känslor. Högberg (1993) menar att den personliga utvecklingen 

stannar upp om man förnekar sina mörka känslor.  

 

En del av kritiken mot de klassiska sagorna bottnar i deras hemska inslag och huruvida barnen 

ska möta dessa eller inte. Bettelheim (1978) menar att barn till en början kan skrämmas av 

sagan, men om de får möjlighet att bekanta sig med sagans struktur omvandlas rädslan till en 

känsla av tillfredställelse då man har mött och övervunnit rädslan. Våra informanter 

undanhåller inte hemskheterna när de förmedlar sagor till barnen men anpassar dem efter 

barngruppen. De anser att barnen behöver uppleva hemskheter i sagorna dels för att kunna 

hantera svårigheter i verkliga livet men också för att kunna skilja på vad som är fantasi och 

verklighet. Vi hävdar att hemskheterna i sagorna inte är skadliga för barn eftersom de där får 

möta sina rädslor i en trygg miljö. Vi ifrågasätter kritiken mot sagans hemskheter i motsats till 

vad barn får till sig via TV och media. Som en pedagog sa, är hemskheterna i sagan så 

otroliga att de är overkliga. Vi undrar då hur verklighetsfrämmande och skrämmande 

dokusåpor och liknande är, sådant som många barn dagligen tittar på. I sagans värld väljer 

barnen själva hur mycket de vill ta till sig, men de har vid TV-tittande svårare att utesluta 

sådant som de inte klarar av att hantera. Detta är tankar som även pedagogerna har uttryckt 

under intervjuerna men de menar att vi lever i ett mediesamhälle och det kan man inte bortse 

från. De klassiska sagorna finns inte enbart i bokform utan har även filmatiserats, främst av 

Disney, vilket pedagogerna ser både fördelar och nackdelar med. Fördelen är framförallt att 

barnen får en förförståelse för sagan och kan få en djupare upplevelse vid berättandet av 

samma saga. Den främsta nackdelen enligt oss själva, pedagogerna och de teorier vi har tagit 

del av, är att vid omarbetning av de klassiska sagorna har innehållet förskönats, i vissa fall så 

mycket att själva poängen gått förlorad (Bettelheim, 1978, Enby, 1993, Lundgren, 1988).  

 

En annan nackdel med att se en saga är att barnen inte får möjlighet att skapa egna bilder. 

Flertalet pedagoger avstår medvetet från att visa bilder vid sagoberättande för att ge utrymme 

för barnens fantasi. Bettelheim (1978) menar att fantasin är en naturlig resurs med vars hjälp 

barnet kan bygga upp sin personlighet, fantasin behöver näring och den tillförs främst från 

våra folksagor. Samtliga pedagoger ser fantasi och sagans värld som nära besläktade och att 
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de främjar varandra. De ser att fantasins roll i skolan är allt viktigare eftersom de upplever att 

det ställs högre krav på både elever och pedagoger. Fantasin är ett redskap som kan användas 

i alla skolans ämnen och vi är glada att se att även sagan används i ämnen där den traditionellt 

inte har fått utrymme tidigare. Pedagogerna upplever att barnen är svårare att fånga idag och 

vi tror därför att de klassiska sagorna och fantasin blir allt viktigare inslag i undervisningen.  

 

Vi är av den uppfattningen att sagan alltid har haft sin plats i skolan men att den inte alltid har 

varit självklar. De pedagoger vi har intervjuat har varit med om sagans både vara och icke 

vara och några av dem upplever att de klassiska sagorna nu är på uppåtgång. Trots sagans 

tydliga struktur lämnar den plats för den fria fantasin, något som vi tycker blir allt viktigare i 

dagens mediesamhälle. Vi hävdar att de klassiska sagorna aldrig blir omoderna, eftersom de 

innehåller en problematik som alltid är aktuell och är en del av vårt kulturarv. Sagan har i sitt 

ursprung berättats som en muntlig underhållning och har genom tiderna anpassats efter den 

aktuella lyssnarskaran. Därför, menar Borén (1992), blir sagan aldrig omodern. Det är alltså 

inte det som till exempel bröderna Grimm nedtecknade på 1800-talet som är sagans väsen, 

utan kontakten mellan berättare och lyssnare samt de symboler som sagan innehåller och 

förmedlar. Som Bettelheim (1978) menar, kan sagornas symboler förstås av alla. De klassiska 

sagorna tilltalar såväl stora som små och är nödvändiga som näring för själen. 

 
Avslutande ord  

Vi anser att vår studie är viktig då den kan väcka tankar kring den klassiska sagans 

möjligheter. Detta gäller pedagoger som arbetar med barn i olika åldrar, men kanske också för 

småbarnsföräldrar. Vi har förstått att sagoläsning i hemmet är betydande för barns senare 

uppfattning av litteratur och flertalet pedagoger föreställer sig att barnen har de klassiska 

sagorna med sig när de kommer till skolan. Några av de pedagoger vi har intervjuat uttryckte 

särskilt att det var intressant att medverka i vår studie. Det påminde dem om hur de tidigare 

använt sig av klassiska sagor och inspirerade dem att återigen arbeta med dessa. För egen del 

har studien stärkt vår tanke om att den klassiska sagan är ett viktigt inslag i undervisningen 

och i barns uppväxt. Intervjuerna har också varit väldigt givande då de har innefattat samtal 

om yrkeserfarenhet och vår kommande roll som lärare.  

 

Den mesta litteratur som vi har funnit till denna studie är från 1980- talet och början av 1990-

talet. Vi ställer oss därför frågande till om det bedrivs forskning på detta område eller om vi 
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inte lyckats finna litteratur av nyare slag. Under utformningen av detta arbete har vi funnit 

andra aspekter som hade varit av stort intresse att utforska men som inte direkt berörde vårt 

syfte. I inledningen av våra teoretiska utgångspunkter nämnde vi genusperspektivet som en 

intressant infallsvinkel vid arbete med de klassiska sagorna. Dessa sagor har ofta köns- 

stereotypa karaktärer och värderingar som inte stämmer överens med dagens. Det kan vara 

intressant att se om och hur detta innehåll påverkar barnen eller om det går att lyfta fram 

genusperspektivet som ett diskussionsunderlag i barngruppen. Vi hade ursprungligen tankar 

om att vi ville undersöka och intervjua barn för att få reda på deras upplevelser och förståelse 

kring de klassiska sagorna. Då vi inte hade möjlighet att genomföra detta, vill vi lyfta fram det 

som vidare forskning. Vi hade även tankar kring att utforska huruvida den klassiska sagan har 

en plats i hemmet. Vi har under intervjuerna förstått att även pedagogerna är osäkra på i 

vilken utsträckning föräldrar läser för sina barn. Det hade därför varit intressant att undersöka 

denna faktor. Ytterligare ett förslag för vidare forskning bottnar i det faktum att de klassiska 

sagorna har ett gemensamt ursprung och att olika kulturers sagor därför påminner om 

varandra. Vi tycker att det vore intressant att jämföra olika sagor från skilda kulturer med 

varandra. Det hade också varit givande att undersöka hur invandrarbarn som inte tidigare fått 

ta del av det västerländska sagoarvet uppfattar dessa sagor. Enligt vår mening är de klassiska 

sagorna ett område som är väl värt att utforska.  
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser på Lärarprogrammet i Vänersborg. Vår utbildning riktar sig mot 

barn i de tidiga skolåren, f-3, och vi har läst profilering Barn och ungdomslitteratur. Vi har 

precis påbörjat arbetet med vår C-uppsats som ska handla om den klassiska sagans plats i den 

moderna skolan. Vi skulle därför vilja ha kontakt med Dig som arbetar inom vårt kommande 

verksamhetsfält.  

 

Vi vill genom intervjuer ta del av hur Du ser på sagor, om och hur Du använder Dig av 

klassiska sagor i undervisningen. Vad Du som erfaren pedagog ser för fördelar och/eller 

nackdelar med klassiska sagor, samt hur Du tror att de klassiska sagorna uppfattas av och 

påverkar barnen. 

 

Vi förstår att det är fullt upp vid den här tiden, med stundande skolavslutning och sommarlov. 

Men vi vore mycket tacksamma om Du vill ta dig tid och ställa upp i vår studie. Vi har 

möjlighet att genomföra intervjuerna vecka 21, 22 och 23, när det bäst passar Dig. 

Deltagandet är frivilligt och naturligtvis är och förblir Du och Dina svar anonyma arbetet 

igenom. 

 

På grund av vår snäva tidsram är vi tacksamma om vi får svar om Din eventuella medverkan 

så snart som möjligt. Vi önskar svar senast 12 maj. Har Du frågor eller funderar över 

någonting, ring eller maila gärna.   

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar Louise Johansson och Linda Carlsson. 

 

Louise Johansson 

Tel: 0521-32104 

E-post: louise.johansson@student.hv.se

 

Linda Carlsson 

Tel: 0521-30304 

E-post: linda.carlsson@student.hv.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide  
Vi tänker inleda intervjuerna med bakgrundsfrågor som rör pedagogernas utbildning och 

yrkeserfarenhet. Nedanstående frågor kommer att vara riktlinjer för vårt samtal med 

pedagogerna. 

 

• Vad anser du vara klassiska sagor? 

 

• Finns det utrymme för klassiska sagor i din undervisning? 

 

• På vilket sätt kan man arbeta med klassiska sagor i undervisningen? 

 

• Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med användandet av klassiska sagor 

jämfört med annan skönlitteratur? 

 

• På vilket sätt upplever du att klassiska sagor samspelar med barnens erfarenheter? 

Upplever du att barnen kan identifiera sig med karaktärerna i sagorna? 

 

• Forskare menar att man inte ska förklara sagans olika innebörder för barnen då de ska 

få en chans att finna en egen lösning. Vad anser du om detta? I hur stor grad upplever 

du att barnen uppfattar budskapet i sagorna?  

 

• Enligt Lpo -94 ska man utgå från barnens erfarenheter och gå från det konkreta till det 

abstrakta. Forskaren Kieran Egan menar att detta kan vara en nackdel för 

pedagogiken, då de inte tar hänsyn till barns fantasi. Sagorna innehåller en mängd 

abstrakta begrepp som barn har en naturlig förståelse för. På vilket sätt tror du att man 

kan ha nytta av detta i undervisningen? Lär sig barn bara från det konkreta till det 

abstrakta eller kan man börja i det abstrakta? 
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