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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
 
Hur man arbetar med sagor i förskolan/skolan var ett ämne som intresserade oss. Vi anser att 
sagan är ett viktigt inslag för barn i förskolan/skolan. Genom att arbeta pedagogiskt så kan 
man lära av sagan. Vi vill genom vårt arbete framföra olika idéer, tips och inspiration till att 
arbeta mera med sagor.  
 
Syfte:  
 
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på vilka skillnader det finns mellan 
förskolan/skolan i arbetet med sagor. Vi vill också undersöka vilka synsätt pedagogerna i 
förskolan/skolan har i förhållandet till arbetet med sagor.   
 
Metod: 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vi har intervjuat pedagoger i förskolan/skolan.  
Vi intervjuade fyra pedagoger i förskolan och fyra pedagoger i årskurs 1-3 i skolan.  
 
Resultat: 
 
Informanterna berättar att de arbetar med sagor på lite olika sätt, tidsbristen är ett stort 
problem och gör att man inte alltid hinner arbeta ingående med sagan. Utifrån intervjuerna ser 
vi att det finns skillnader mellan förskolan/skolan, även om både förskolan/skolan arbetar med 
sagan så har de olika arbetssätt, båda har dock en positiv syn på sagan. Pedagogerna läser 
olika typer av sagor och det är ofta modet/trender som styr valet av sagor. Sagor används för 
olika syften, t.ex. om barnen behöver bearbeta något. Det är ofta som pedagogerna 
dramatiserar sagorna och även barnen får vara delaktiga. I skolan arbetar man mer 
ämnesinriktat än i förskolan. Pedagogerna i förskolan ser mer att barnen bearbetar sagan, än 
pedagogerna i skolan gör pga. att de inte alltid är tillgängliga på rasterna under barnens ”fria” 
lek.  
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Inledning 
 

Sagor har olika betydelser för olika människor. Sagor kan läsas som underhållning eller vid en 

avslappnande stund. Ofta läser man sagor för sina barn på kvällarna som en godnattsaga. Idag 

finns det flera sätt att ta till sig sagan på, man kan lyssna på sagoband, titta på video/dvd och 

på tv: n. 

 

Vi vill undersöka pedagogernas arbete med sagor och se vilka skillnader som finns i arbetet 

med sagan mellan förskolan/skolan. Finns något medvetet val av böcker och vilken nytta kan 

man ha av olika sagor t.ex. när det uppstår problem i gruppen, är några av de tankar vi har. Att 

vi valt just förskolan/skolan beror på att vi i framtiden kommer att arbeta inom dessa 

områden. Genom vårt stora intresse för sagor hoppas vi kunna öka andras intresse för hur man 

kan använda sig av sagor i undervisningen. Intresset för sagor grundar sig i en tidigare kurs 

som vi läst på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla som heter Lära av sagan. Vi tycker att det är 

intressant med sagor och tror att användandet av dem inom pedagogisk verksamhet kan 

vidareutvecklas. Lindö (1986), skriver att sagor och berättelser alltid har varit naturliga inslag 

i undervisningen i förskolan och på lågstadiet. Vi vill gärna se om det fortfarande förhåller sig 

så nu nästan 20 år efter att hennes bok gavs ut. 

 

I Lpfö 98 läser vi följande, ”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och 

jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten.”(Lpfö 98, s.7) Många av dessa punkter, eller alla, kan beröras med hjälp av 

sagor. Vi önskar med vår undersökning se om man fortfarande använder sig av sagor i 

förskolan och de lägre skolåren i syfte att bygga upp barnens sociala kompetens, att lära dem 

grundläggande värderingar, att styra deras utveckling till att bli sunt tänkande och 

självständiga individer som vet vad som är rätt och fel utifrån de grundläggande värderingar 

som vi i vår del av världen anser och tror är riktiga. 

 

Det finns olika typer av sagor t.ex. folksagor, konstsagor och fabler. Folksagor kommer från 

den muntliga traditionen, där man berättade muntligt från generation till generation och som 

sedan har nedtecknats av olika personer, ex bröderna Grimms sagor. Konstsagan har 

namngivna författare, som t.ex. H C Andersen (Lundgren Borgström Norrby, 1988). 

Konstsagan är lik folksagan i dess form, men till skillnad mot folksagan har en enskild 
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författare skrivit ner och skapat konstsagan i en slutgiltig form (Lindqvist 1992). Fabler är 

som folksagor och bygger på en mycket gammal tradition, och dessa fabler handlar om djur 

(Lundgren Borgström Norrby, 1988). Vi kommer att använda oss av alla dessa typer av sagor 

i vårt arbete och berör alla när vi skriver om sagor. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Vårt syfte är att ta reda på pedagogers olika syn på sagor, samt arbetet med sagor i 

förskolan/skolan. Det vi menar med arbetet med sagor är hur man gör valet av sagor, vad har 

man för pedagogiskt synsätt, finns det någon tanke bakom arbetet med sagor och hur man kan 

arbeta vidare med det? När vi skriver sagor menar vi allt från bilderböcker till gamla 

folksagor. Detta är de huvudfrågor som vi kommer att bygga arbetet på: 

 

• Vilket synsätt ligger bakom arbetet med sagor i förskolan/skolan? 

• Finns det några skillnader i arbetssätt mellan förskolan/skolan?  

 

Forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter 
 

Historisk bakgrund 

 
För drygt 3000 år sedan nedtecknades den första sagan på en papyrusrulle i Egypten, den 

hette Sagan om de två bröderna. Under upplysningstiden i slutet av 1600-talet sades det att 

folksagan var skadlig för överklassens barn att lyssna till och man försökte då att förhindra 

läsandet av sagor. Folksagorna blev ironiskt nog på modet att läsas i de franska salonger, de 

var helt enkelt inte avsedda att läsas för barnen (Lindhagen, 1993). I slutet av 1700-talet 

skulle barnen fostras i Herrans tukt och förmaning, sagan var då inget som man läste för 

barnen, fantasin var bannlyst. Men i den undre medelklassen fortsatte man att läsa sagor för 

att fly från den otrygga verkligheten med hjälp av fantasin. Under 1800-talet kom barnens 

fantasi och egenvärld i blickfånget, det ansågs att barnen via sagorna fick näring till sin 

fantasi (Lindö, 1986). Det var under den här tiden som bröderna Grimm nedtecknade sin 

sagosamling, och riktade sig då till de vuxna läsarna. Sagorna kunde muntligt berättas för 

barnen men ansågs vara opassande som barnlitteratur. Bröderna Grimm hade en stark influens 
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i barnboksproduktionen, man började skriva direkt till barn och den allmänna 

barnbokslitteraturen växte nu fram. I slutet av 1800-talet blev sagorna en viktig del som 

hjälpmedel vid barnuppfostran. Detta förde med sig att sagorna blev en viktig del för 1900-

talets svenska barnlitteraturproduktion (Lindö, 1986). 

 

Konstsagan växte fram i slutet av 1800-talet, men fick sitt genombrott i början av 1900-talet. 

Under den här tiden bestod författarna mestadels av kvinnor. Nu började man diskutera 

sagornas betydelse för barnens utveckling och uppfostran, lärarna började dryga ut sin lön 

genom att skriva egna sagor som blev publicerade (Lindhagen, 1993). Den österrikiska 

utvecklingspsykologen Charlotte Bühler ”anser att sagan fascinerar, därför att den liknar 

världen sedd från barnets kognitiva utvecklingsnivå” (Lindhagen, M 1993, s.22). En 

amerikansk förskolepedagog vid namn Lucy Sprague Mitchell förde fram ett viktigt budskap, 

och väckte stor uppmärksamhet då hon sa att sagor och berättelser ska vara förankrade i 

verkligheten och handla om saker som barnen känner till. Under 60 och 70-talen bannlystes 

folksagan än mer, för att allt skulle skildras på ett realistiskt sätt, men under det sena 70- talet 

kom sagor och folksagor åter tillbaka (Lindhagen, 1993). 

 

Tidigare forskning och relevanta teorier 

 
Hansjörg Hohr skriver i sin uppsats ”Dynamiska synvinklar på sagor: social och känslomässig 

kompetens genom sagor” följande om pedagogiskt bruk av sagor:  

 
If fairy tales are devised and used for pedagogical purposes, as they are in the following, 

the question arises as to how these texts talk to children, what they say and, more precisely, 

how fairy tales talk about emotions and how they relate to childrens’ emotional experience 

and developmental challenges. The basis for answering these questions is text analysis. 

(Hohr 2000, s.90) 

 

Genom en noggrann analys av texten i en saga, får vi fram vad just den sagan har att bidra 

med i barnens utveckling.  

 
Att välja ett sagotema som speglar ett aktuellt problem i klassen är ofta fruktbart. En 

lågstadielärare som är väl förtrogen med sagor i undervisningen vill ofta anknyta till 

konflikter som är aktuella för barnen. (Lindö 1986 s.41) 
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Detta kan t.ex. göras för att uppfylla följande skrivning i Lpfö 98, ”Medvetenhet om det egna 

kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”.  

 

I Lpo 94 kan vi under rubriken, Grundläggande värderingar läsa:  

 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 

förmedla. (Lpo 94 s.5). 

 

Under 1970-talet var Bettelheim ett stort namn inom barnpsykologin (Lindhagen, 1993). Han 

ansåg att folksagor var en viktig del i barnens uppväxt (Bettelhiem, 1979). 

 
För att komma tillrätta med de inre problem – narcissistiska besvikelser, oidipusbekymmer, 

syskonrivalitet – som följer med uppväxten och göra sig fri från infantilt beroende, skaffa 

sig en känsla av självständighet och egenvärde och av moraliskt ansvar – måste barnet 

förstå vad det är som försiggår på det medvetna planet för att sedan kunna ta itu med det 

som försiggår på det omedvetna. Det är inte med förnuftets hjälp som barnet kan förstå och 

gripa sig an med det omedvetna utan genom att komma på förtrolig fot med det, spinna 

dagdrömmar, fundera över, gruppera om och släppa lös fantasin kring sagoelement som 

anknyter till omedvetna drifter. På så sätt anpassar barnet omedvetet material till medvetna 

fantasier och kan arbeta vidare på detta. Det är här som folksagorna har sitt unika värde 

emedan de erbjuder barnens fantasi nya dimensioner, sådana som de inte skulle kunna 

upptäcka lika bra på egen hand. Ännu viktigare är att folksagorna genom sin utformning 

manar fram bilder som gör att barnet kan gestalta sina dagdrömmar och med hjälp av dem 

ge sitt liv en bättre inriktning (Bettelheim 1979, s.13). 

 

Bettelheim (1979) menar att det är viktigt att barnen måste förstå sitt jag, han säger att det är 

en komplicerad värld barnen lever i, att finna sitt rätta jag är viktigt för att de ska kunna skapa 

ordning i sina liv och därför behöver de hitta och förstå sitt eget jag. Barnen behöver också 

bearbeta sina känslor och fantasier för att kunna skapa ordning i sina liv. Bettelheim menar att 

barnen kan hitta detta i folksagorna och ta hjälp av folksagorna. Folksagornas utformning är 

sådan att den hjälper barnen att ta fram bilder, barnen kan gestalta sina dagdrömmar och 

komma på rätt väg i livet, här är det omedvetna en viktig faktor. Folksagor lär om livet med 

deras speciella handling, manar till att vara tapper, att möta det som är svårt i livet, det 
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oväntade och att ta sig igenom det för att sedan komma fram till att man står som segrare. 

Detta blir en förberedelse på livet för barnen menar Bettelheim. Andra bitar i folksagan som 

förbereder barnen på livet menar Bettelheim är det goda och det onda och de olika 

moralfrågorna som sagan berör. Men folksagan ska även roa och väcka barnens nyfikenhet 

för att hålla deras uppmärksamhet. Folksagan roar och uppfostrar barnens personlighet genom 

att den berättar om olika saker och ting om barnen själva. Bettelheim menar att sagan har 

olika innebörd för olika människor, men också lika innebörd för samma människa, men i 

olika tid i deras liv. Folksagan har många olika sidor att utforska, ofta kommer samma person 

tillbaka till en och samma saga flera gånger i sitt liv menar Bettelheim. ”Varje saga är en 

förtrollad spegel som återger några aspekter av vår inre värld och några steg på vår väg från 

omognad till mognad” (Bettelheim 1979, s.365). 

 

Sagan i leken 

 

Lindqvist (1996) skriver att folksagan har betytt mycket för barnboken. Sagan har en typisk 

formel ”hem – äventyr – återkomst” (Lindqvist 1996, s.76), barn använder ofta den här 

formen i sina lekar. De ger sig ut på en resa i det okända för att klara av faror och 

påfrestningar och som sedan leder till resans mål. Lindqvist beskriver hur man på olika sätt 

arbetar i förskolan med sagor, här tar hon upp hur pedagogen själv går in i en roll och 

gestaltar med barnen samt att barnen själva får gestalta på olika sätt. Hon menar också att barn 

bearbetar olika händelser i leken. Det här kopplar hon till bl.a. den kognitiva och den 

psykoanalytiska lekteorin. Psykoanalytisk lekteori innebär att barnen bearbetar omedvetna 

känslor och rädslor. Barnet prövar sig fram genom leken, där barnet möter skräcken och 

prövar olika möjligheter att besegra det onda. När Lindqvist beskriver den kognitiva lekteorin, 

tar hon upp Piaget som talar om övningsleken, den utvecklar barnens förmåga att tänka i 

symboler, symbollek och rollek. Genom imitation utvecklas leken, barnen börjar leka utan 

inverkan av vuxna och ska man påverka barnens lek bör man göra det genom leksaker och 

lekmiljöer. 
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Användning av dator i skrivandet 

 

Vi kommer i diskussionen koppla ihop hur barnen kan ta hjälp av datorer och skriva egna 

sagor i skolan. Vi har sett i intervjuerna av lärarna att barnen skriver mycket sagor och tar 

hjälp av datorn. 

 

I en norsk undersökning gjord av Arne Trageton (2000) har han studerat barn i årskurs 1-4 när 

de har använt sig av datorer i sitt skrivande. Undersökningen gick ut på att barnen i årskurs 1-

4 inte behövde skriva för hand, utan använde sig av datorer i sitt skrivande. Trageton menar 

att barnens finmotorik inte är utvecklad för att skriva, och istället för att koncentrera sig på att 

forma bokstäver kan de istället koncentrera sig på sitt skrivande, genom att skriva ner korta 

berättelser på datorn. Här får barnen lära sig att känna igen bokstäverna. ”Dataskriving frå 

skolestart, vil redusere vanskane for barn som elles ville fått problem med handskriving og 

visuell/ motorisk persepsjon av ulike former for den same bokstaven”. (Trageton 2000, s.6) 

Trageton menar att genom att barnen lär sig bokstävernas form via datorn, den form som även 

finns i deras läseböcker, så kan barnen koncentrera sig mer på innehållet i böckerna än på 

bokstävernas form! 

 

Kreativitet och fantasi 

 

Vygotskij (1995) skriver att alla människor är kreativa och så även det lilla barnet. För att 

skapa något nytt, krävs det att man har den kreativa aktiviteten. Vygotskij skriver om den 

kreativa förmågan där han benämner den som fantasi. Fantasi är en medvetandeform, han 

nämner att den hör ihop med verkligheten, om man har en rik verklighet så finns det större 

utförbarhet till fantasi och tvärtom. Känslor och erfarenheter kan översättas genom fantasin. 

Vygotskij kopplar samman barnens lek och berättelsen, han menar att leken har samma 

innehåll som berättelsen. Barnen tolkar sina upplevelser genom att förvandla och överdriva, 

då använder de sig av att dramatisera.  
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Metod 

 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Det innebär att vi kommer att 

intervjua fyra förskolelärare och fyra lärare i årskurs 1-3 från två olika förskolor och skolor. 

En förskola och en skola är våra VFU platser, resterande valde vi genom att de fanns 

tillgängliga för oss. Vi kunde genom en bekant pedagog på en skola få tillfälle till att göra 

intervjuer. Vi har valt att titta på förskolan/skolan för att vi kommer att arbeta inom dessa 

områden. Det är dessa områden som intresserar oss. Vi är ute efter pedagogernas åsikter om 

hur de arbetar med sagor och tänker kring detta.  

 

Vi tror att genom denna metod har vi fått svar på de frågeställningar vi har i början av arbetet. 

Vi har fått en bra diskussion under intervjuerna. I ett tidigt stadium av arbetet bestämde vi oss 

av att det var pedagogernas åsikter som vi var intresserade av, barnens åsikter var inte 

relevanta utifrån vårt syfte. Vi diskuterade också om vi skulle använda oss av observationer, 

vi valde bort det för att skolan hade mycket att slutföra inför skolavslutningen. Vi 

koncentrerade oss i stället på att intervjuerna skulle bli bra, att pedagogerna skulle få ta den 

tid de behövde för att svara på våra frågor. Vi funderade på vad en observation skulle ha 

tillfört vår undersökning? Det vi har kommit fram till är att vi då skulle ha sett hur 

pedagogerna agerade tillsammans med barnen, samt barnens reaktion på sagoläsningen och 

urvalet av bok/böcker. Vi hade även kunnat observera situationer där pedagogerna 

dramatiserat en saga, men hade vi då kunnat beröra vårt syfte? Det är en fråga vi ställer oss 

idag, eftersom vi inte har gjort någon observation så vet vi inte vad det hade tillfört oss.  

 

Med en kvantitativ metod där man använder sig av enkäter hade vi inte fått de utförliga svar 

som vi fick genom en kvalitativ metod. Vi känner att en enkätundersökning inte hade givit oss 

den personliga kontakten och givit oss de svar vi har fått under intervjuerna. Vi tror också att 

en enkätundersökning hade blivit för styrd, vi hade inte fått de spontana svar som vi nu har 

fått i våra intervjuer, samt en del tips och idéer. Genom att använda sig av den kvalitativa 

metoden, är det lämpligt att göra intervjuer om man vill beskriva pedagogernas upplevelser 

och självuppfattning (Kvale 1997), i arbetet med sagan.  
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Vi började med att ta kontakt med personal på de förskolor och skolor vi hade valt ut, för att 

få tag i pedagoger som var villiga att ställa upp på intervjuer. Ett par veckor innan intervjun 

skickade vi ut ett informationsblad (bilaga 1) som bl.a. beskrev vad vårt arbete skulle handla 

om och hur vi kommer att behandla svaren på frågorna. I informationsbladet förklarade vi att 

alla svar kommer att vara helt anonyma, så att de ska kunna känna sig trygga och avslappnade 

inför intervjun. Informanterna är skyddade genom att vi kommer att förändra deras namn, de 

förblir då anonyma och skyddar deras personliga integritet (Kvale, 1997). Vi informerade 

informanterna att banden kommer att förstöras efter avslutat examensarbete, det är endast vi 

och handledaren som kommer att lyssna på de inspelade intervjuerna, samt att intervjuerna 

kommer att användas för detta examensarbete. I boken Den kvalitativa forskningsintervjun 

(Kvale, 1997) kan man läsa om att det är viktigt att informera informanten om att han/hon 

deltar frivilligt i undersökningen, de kan därför själva dra sig ur intervjun eller avbryta den 

om han/hon vill. Det här är viktigt för att informanten ska känna sig trygg och vi informerade 

vederbörande om detta. 

 

När vi talade med en av pedagogerna fick vi frågan om pedagogen kunde få intervjufrågorna 

(bilaga 2) innan, vi visste inte hur vi skulle göra och tog då kontakt med vår handledare. Vår 

handledare gav oss tre alternativ som var att säga nej, ge frågorna till alla pedagogerna, eller 

ge frågorna till den pedagogen som ville ha dem. Vi diskuterade detta, om bara den 

pedagogen som ville ha frågorna skulle få frågorna. Vi ansåg då att alla inte skulle få samma 

utgångspunkt. Vi tyckte att informationsbladet räckte och beslöt att inte ge frågorna till 

pedagogerna innan intervjun. Pedagogerna har fått information att vi behöver ca en timme till 

förfogande för intervjun. Även om intervjun inte tog en timme så behövdes den tiden till 

förfogande för förberedelser inför intervjun. Under intervjun använder vi oss av en 

minidiskspelare för att spela in intervjun, som vi sedan lyssnar av och skriver ut. Vi använder 

oss av penna och papper för att notera vad vi ser och hör. Intervjufrågorna har vi noga 

bearbetat så att syftet som vi har kommer i centrum, vi har förberett med följdfrågor så att vi 

känner oss säkra i intervjusituationen. Genom att använda följdfrågor och kontrollfrågor 

klargör man innebörden av de uttryck som används (Kvale, 1997). 

 

När vi sedan tolkar svaren i intervjuerna så använder vi oss av den hermeneutiska 

texttolkningsmetoden då man behöver en förkunskap av ämnet. Detta innebär att vi får en 

djupare förståelse och inblick i ämnet, genom att läsaren kan ställa frågor till texten, eller att 
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texten ställer frågor till läsaren. Genom att vi först tolkar intervjun och sedan den nedskrivna 

texten, så får vi en giltig och gemensam förståelse av texten (Kvale, 1997). 

 

Pedagogerna hade lätt för att prata om arbetet med sagan, det var ett ämne som intresserade 

dem. Vi känner att våra intervjufrågor var väl genomarbetade, det var lätt att ställa följdfrågor. 

Vi hade beräknat att varje intervju skulle ta ca en timme, även om intervjun i sig inte alltid tog 

en timme, så gick det mer än en timme räknat från ankomst till avfärd. Vi lade märke till att 

en del tyckte att det var jobbigt när vi spelade in dem på band. Men när vi hade småpratat lite 

och intervjun inleddes så hade nog de flesta glömt bort bandspelaren, intervjun kändes mer 

som ett samtal om yrkesutövande. 

 

Intervjuerna skrev vi sedan ut på dator, vi läste igenom utskrifterna och kategoriserade dem 

med hjälp av olika färger som symboliserade de olika kategorierna. Detta medförde att det var 

lättare att tolka och analysera intervjuerna. Kategorierna tog vi fram allt eftersom vi läste 

intervjuerna, vi plockade ut det som vi tyckte var viktigast och det som berörde vårt syfte. När 

vi läste intervjuerna diskuterade vi med varandra när ett speciellt ord kom upp. Vi ställde oss 

frågan, är detta relevant till vårat syfte och är det intressant att ta med. När vi sedan hade de 

olika kategorierna gick vi tillbaka till intervjuerna för att jämföra och hitta skillnader mellan 

förskola/skola. Vi skrev ner och förde in kategorierna i arbetet men valde att inte ha med alla 

kategorier eftersom de inte var relevanta till syfte och frågeställningar. Kategorierna som vi 

fann var egna sagor, tema, biblioteksbesök, folk- och konstsagor, dramatisering/rollspel, 

sagoläsning, bearbetning av sagor, medvetna val av böcker, språket, hjälpmedel stimulera eget 

skrivande, hur ofta man läser, tar upp problem, ämnesövergripande och tidsbrist.  Hur man tar 

upp problem valde vi att ta tillsammans med kategorin medvetna val av böcker, vi tyckte att 

dessa två hörde ihop.  Kategorin stimulera eget skrivande förde vi ihop med kategorin egna 

sagor för att vi tyckte att dessa hade ett tydligt samband. 

 

Att skriva tillsammans  

 

Vårt gemensamma intresse för sagor förde oss samman till att arbeta tillsammans. Vi känner 

att vi kompletterar varandra under skrivprocessen. Att kunna bolla idéer med varandra har 

bidragit till att vi har kunnat diskutera och komma till tals, var och en har fått säga sin 

mening. Under intervjuerna har vi båda varit delaktiga genom att den ena intervjuade och den 

andra antecknade. Vi turades om att vara den som intervjuade för det var ganska krävande. 
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För att få en bra intervjusituation kände vi att det var viktigt att vara koncentrerade och 

lyhörda på vad informanterna sade. Intervjuerna som spelades in på minidisk delade vi upp så 

att var och en kunde sitta i lugn och ro. Vi lyssnade av och skrev sedan ner för att senare 

bearbeta dem tillsammans. Vi ser inga nackdelar med att arbeta tillsammans, det är tryggt att 

vara två då man kan stötta varandra under arbetets gång. Vi tycker också att det är viktigt att 

båda är lika delaktiga i arbetet för att resultatet ska bli så bra som möjligt. 

 

Resultat 
 

Vi har intervjuat åtta pedagoger varav fyra förskolelärare och fyra lärare upp till årskurs tre. 

Det som var gemensamt för alla dessa åtta pedagoger var att de tyckte att det var viktigt med 

sagor men även att pga. tidsbrist kunde de inte arbeta med sagan så mycket som de egentligen 

hade velat. Vi kommer nu att presentera resultatet från intervjuerna, förskolelärarna respektive 

lärarna var för sig. Efter det presenterar vi en kort sammanfattning av intervjuerna uppdelade i 

kategorier och tolkar dessa. I diskussionen kommer vi att koppla samman teori med våra 

intervjuer och tolka dem. 

 

Resultat av intervju med förskolelärarna 
  

Sara berättar i sin intervju hur de under våren har haft saga som tema. De har arbetat med en 

rad olika folksagor som t.ex. Rödluvan, Bockarna Bruse, Guldlock och de tre björnarna. I 

arbetet med sagorna har de börjat med att läsa sagorna och barnen har fått måla till dem, samt 

sedan fått berätta vad de målat. Sara berättar också att de har dramatiserat till sagorna och här 

tar hon upp de jag – svaga barnen som till en början stod och tittade på, och som Sara 

uttrycker sig ”suga in mycket” för att sedan själva kunna ta en roll i dramat. Sara har sett att 

en stor utveckling har skett med dessa jag – svaga barn som idag vågar vara vargen i 

Rödluvan och vargen. När hon använder sig av folksagor vänder hon sig främst till de äldre 

barnen. För de yngre barnen använder hon istället sagor som är anpassade till dem t.ex. Max 

böckerna, Tulla får en potta och Ludde. Här har hon hjälpmedel i form av en sagopåse där hon 

har de respektive figurerna och tar fram dem när hon läser sagan, detta för att de lättare ska ta 

till sig sagan, och få mer förståelse och det blir mer konkret för barnen. Sara menar att de 

yngre barnen inte kan gestalta, hon har då istället handdockor som hon dramatiserar med. 
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Varje dag läser de sagor för barnen och valet av böcker sker då på olika sätt. Ibland får barnen 

välja och ibland är det Sara som väljer. Sara berättar om en händelse där barnen var rädda för 

att sova, då valde hon en berättelse om Alfons Åberg som tar upp just detta problem och 

arbetade sedan runt den. 

 

Mia arbetar som förskolelärare på en förskola med barn i åldrarna 1–4 år. Hon berättar att de 

arbetar mycket med sagor och har gjort det i flera års tid, hon har tillsammans med en kollega 

gått en kurs i hur man arbetar med sagor i förskolan. Mia berättar att de gärna går in i roller 

och dramatiserar för barnen, hon berättar om en speciell händelse då de arbetade med 

Trollmor som tema och detta passade alla barnen i barngruppen. Här började de med en 

upplevelse i skogen där barnen fick möta Trollmor. Mia berättar att det var det en liten tjej 

som blev skrämd av Trollmor och ville gå därifrån, men senare kunde hon titta lite genom 

fingrarna och till sist i slutet av temat vågade hon sitta i Trollmors famn där hon kände sig 

trygg. Mia menar att det får ta den tid det tar för barnen, vill man ha en trygg vuxen hand för 

att våga sig fram så får man också det. Sen finns det de som tycker att det är jätteroligt och 

”drar med sig” resten av barnen. Mia menar också att det finns många fördelar med att ha stor 

åldersspridning på gruppen, att de lär mycket av varandra. Mia talar om att barnen vet ju att 

det är en av de andra fröknarna som är Trollmor, men de rycks med i alla fall, hon berättar om 

en händelse när Trollmor ringde och alla fröknar satt med i samlingen. Det tyckte barnen var 

väldigt konstigt, de kan ju aldrig veta riktigt vem som är Trollmor. De börjar fundera och 

fortfarande idag kan barnen tala om Trollmor när de hittar en träbit, de tror att Trollmor varit 

där. Temat fortsattes med att barnen fick ta hand om Trollmors elva små barn när hon åkte på 

semester. Mia berättar hur de byggde ett hus och inredde det till dem som de fick bo i under 

tiden Trollmor var på semester. Här tog inte barnen Trollmor in i sin egen lek utan lekte 

istället mamma, pappa, barn lekar, men Mia berättar sedan att detta var ett sätt för barnen att 

bearbeta sagan på. 

 

Mia berättar att barnen tycker att det är jätteroligt när de vuxna är med och leker, då känner de 

sig trygga som t.ex. Guldlock och de tre björnarna ”vi har ju tvååringar som kan ta en docka 

även om hon inte har figuren själv, en liten björn som hon sätter på stolen så vet hon precis 

vad som kommer”. Mia menar att det är en av de fördelarna med att ha 1-4-åringar, de mindre 

barnen lär sig snabbt av de stora barnen och gör efter.  
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Emma arbetar i en förskola där barnen är 1 – 4 år och hon berättar i sin intervju att de har 

arbetat med saga som tema, de har använt sig av sagor som Hans och Greta, Bockarna Bruse 

och Rödluva och vargen. Barnen får även göra egna sagor och flanosagor, det tycker de är 

kul. De dramatiserar sedan sagor som de läser, spelar även dockteater, då får barnen vara med 

och spela själva. När de läst sagor får barnen även måla till och pedagogerna skriver vad 

barnen säger att de har målat. Emma menar att folksagorna är ett kulturarv, det är viktigt att 

förmedla sagorna till barnen, barnen älskar dem och de vill gärna höra om det hemska. De 

läser också konstsagor som Totte böcker, Max böcker och faktaböcker. Barnen tycker att det 

är roligt när pedagogerna läser för dem. De leker sedan själva samling, de läser då för 

varandra, spelar dockteater, klär ut sig i olika kläder och läser flanosagor. Barnen bearbetar 

sagorna mycket på det här viset. Som Emma säger är det viktigt att arbeta länge med varje 

saga, inte minst för de mindre barnen då de tycker om att man upprepar samma saga flera 

gånger. De är även indelade i åldersgrupper eftersom det är en avdelning med barn från ett till 

fem år. Emma säger att det är viktigt att ”läsa av” gruppen och se hur mycket man kan arbeta 

med varje saga.  

 

Språket har en viktig roll i förskolan. På Emmas avdelning har de arbetat mycket med språket, 

många i gruppen har haft ett dåligt ordförråd och svårt med uttal. När de dramatiserar sagorna 

får de öva sig i språket och att tala inför varandra. Svenska kommer in naturligt i sagan och 

längre upp i åldrarna använder de sig av räknesagor och ramsor för att få in matematiken.  

 

Malin berättar att de arbetar mycket med sagor, en saga som blivit populär är Tjosanhejsan, 

den tar upp barnkonventionen som de har arbetat mycket med under våren. Malin tycker att 

det här är en jättebra saga som tar upp hur man ska vara mot varandra, hon menar att sagan 

förmedlar det som står i målen som förskolan har arbetat fram. Barnen får också måla i små 

häften som hör ihop med barnkonventionen. Malin tycker att det är viktigt att föräldrarna läser 

sagor för sina barn. Hon har märkt att barnen leker mycket av det som visas på tv och från 

olika dataspel, hon menar att detta är ett sätt för barnen att bearbeta detta på. Hon berättar att 

barnen blir matade med bilder idag. Hon tycker därför att det är viktigt att de kan fantisera 

och göra egna bilder i huvudet. De läser därför inte enbart böcker med mycket bilder i, utan 

även kapitelböcker för de större barnen så att de får fantisera egna bilder. När de läser är 

barnen uppdelade i olika grupper utifrån barnens utveckling för att barnen ska bättre 

tillgodogöra sig sagan. 
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Ett hjälpmedel som de använder sig av är sagokort som har blivit väldigt populärt bland både 

barn och pedagoger. Sagokorten är uppdelade i substantiv, verb och en händelse, ramarna runt 

korten har olika färger. Barnen får välja olika kort som de tillsammans med pedagogen gör en 

saga av. Dessa kort har blivit populärt att arbeta med även i barnens ”fria” lek.  

 

Malin berättar att vid ett temaarbete började pedagogerna med att dramatisera och spela upp 

en saga i skogen för barnen. Detta gav barnen en upplevelse som de sedan gick vidare med 

genom att läsa och sjunga sånger om sagan. Barnen fick själva vara med och dramatisera. 

 

Sammanfattning  

 

Sammanfattningsvis kan man se att sagan har en stor roll i förskolan. De förskolelärare som vi 

har intervjuat arbetar mycket med sagor på ett medvetet sätt. De använder sig av sagor i olika 

situationer som t.ex. när det finns något problem i gruppen eller att de arbetar med sagotema. I 

intervjuerna talar de om olika temaarbeten med sagan. Förskolelärarna berättar att de 

dramatiserar sagan för att sedan läsa den för barnen. Barnen får sedan själva dramatisera och 

bearbeta sagan på olika sätt, såsom att måla till den. Ibland arbetar pedagogerna med sagorna 

utomhus där barnen får vara delaktiga i den miljön som sagan utspelar sig i. Pedagoger och 

barn som inte gillar att dramatisera kan istället uttrycka en saga genom att använda sig av 

dockteater. Alla förskolelärare tycker att sagan är viktig för barnen och det finns många olika 

sätt att arbeta med den. 

 

Resultat av intervjuer med lärarna 

 
Bodil arbetar i en 2: a, hon arbetar en del med sagor i sin klass, men säger att det fanns 

mycket mer tid till sagoarbeten i första klass. I andra klass kommer det in så mycket 

grammatik och matematik som tar mycket tid, dock försöker hon använda lämpliga sagor 

även till dessa ämnen. Hon berättar att de lånar mycket böcker och arbetar med teman som 

knyter an till sagan. Hon väljer böcker efter barnens nivå, mer bilder och mindre text till de 

barn som är på en lägre nivå i läsutvecklingen, böcker med mer text och färre bilder till de 

barn som hunnit längre fram i läsutvecklingen. Arbetslaget planerar och arbetar tillsammans 

med valet av böcker för att få ett bra sammanhang mellan saga och matte samt saga och 

svenska. Bodil nämner även ett exempel då klassen var på en bondgård på studiebesök. Då 



 14

valde hon en bok som handlar om en bondgård och når härigenom in i NO och SO ämnena. 

Bodil berättar hur viktig hennes sagohatt är, för när hon tar på sig den så kliver hon in i sin 

sagoberättarroll, då blir barnen alldeles knäpptysta. Bodil avslutar med att man aldrig blir för 

gammal för att läsa eller lyssna till sagor, vi får inte glömma bort att det finns mycket matte 

att hämta i sagorna. 

 

Karita arbetar i en F-1 klass, hon använder sig av ungefär 2 sagor i veckan. En del sagor läser 

hon i en soffa med barnen samlade tätt omkring sig, andra sagor läser hon från katedern. 

Sagorna i soffan är ofta kortare sagor med stort bildinnehåll, där bilderna kan visas för alla 

barnen medan Karita läser. Sagorna som läses från katedern har ofta ett större textinnehåll och 

ibland är det rena kapitelböcker. Karita är ganska ny som lärare och har därför ännu inga 

direkta favoritsagor, för att välja nya sagor söker hon mycket själv på biblioteket, ibland tar 

hon hjälp av bibliotekarierna. Ibland väljer hon bok efter vad hon vill uppnå, ibland kan det 

hända något som hon vill bearbeta tillsammans med barnen och då väljer hon bok efter det! 

Karita tycker sig märka att en del barn har svårt för att lyssna till sagor om det inte finns något 

att titta på samtidigt, detta tror hon kan bero på alla bilder vi matas med i det moderna 

samhället via bl.a. tv och dator. Karita försöker även hinna med ett par dramatiseringar per 

termin. På Karitas skola använder man sig av läsutvecklingsschema (LUS), något som hon 

tycker fungerar bra. Hon tycker att föräldrarna skulle utnyttja biblioteken mer, då de kan 

uppge på vilken nivå i LUS schemat som eleven befinner sig och då få rekommenderat av 

bibliotekarien vilka böcker som är lämpliga för lästräning. 

 

Johanna arbetar i en tredje klass, hon har arbetat med klassen sen år 1. Hon berättar om hur 

arbetet med sagor har utvecklats under de åren. I 1: a klass arbetade de med sagor varje dag. 

I 2: an arbetade de mycket med folksagor och om hur de är uppbyggda för att sedan låta 

barnen skriva egna sagor med folksagan som förebild. I 3: e klass arbetar de med trollsagor 

som tema, de ska bl.a. skriva en egen saga som de sedan ska läsa upp för 6-åringarna. Arbetet 

med sagorna används mycket för att stimulera barnens eget skrivande och läsförståelse. 

Johanna påpekar särskilt att det finns väldigt mycket sagor att välja på, att man inte bara ska 

använda sig av de gamla klassiska sagorna. Johanna väljer sagor efter vad man ska arbeta med 

i klassen, eller ibland om det är något som har hänt och som behöver bearbetas av klassen, 

t.ex. läste hon ”Sigge surar” vid ett tillfälle då en elev i klassen hade varit grinig en period. 

Johanna tycker att sagan är bra att använda för att lära barnen om moral och vad som är rätt 

och fel. För en tid sedan hade hela skolan ett sagoprojekt där alla klasser arbetade med olika 
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teman. För att arbeta bättre med sagan skulle Johanna vilja att det fanns lite mer personal så 

att man skulle kunna arbeta med lite mindre grupper, man skulle då kunna arbeta mer 

ämnesövergripande och ägna sig mer åt skapande verksamhet t.ex. måla och sy. Johanna är 

även en stor användare av biblioteken och letar gärna upp nya böcker. Hon brukar e-posta till 

biblioteket och be dem ta fram ett antal böcker. 

 

Barbro arbetar i en 2-3: a, hon läser gärna högt för barnen och använder sig av mycket pauser 

i läsandet då hon diskuterar med barnen om innehåll, utformning och eventuella budskap som 

finns i sagan. Barbro inriktar sig mycket på att stimulera barnens utveckling av sin egen 

fantasi. Ibland läser hon en bit av en saga, sedan får barnen skriva fortsättningen själva. Ibland 

får barnen skriva en egen saga helt fritt, andra gånger utgår de från en bild eller en händelse, 

klassen kan även göra en dramatisering av sagan. Barbro väljer böcker efter vad man arbetar 

med i skolan eller om det har hänt något som hon vill ta upp och bearbeta med klassen. 

Biblioteket är till god hjälp i sökandet efter nya och moderna böcker. Arbetet med sagorna 

sker ämnesövergripande och utöver den språkliga utvecklingen vävs faktakunskaper och 

jagstärkande uppgifter in i helheten. Barbro berättar om ett tema som de hade om rymden. 

Barnen fick krypa genom en tunnel och de hade hinkar med kablar på huvudet. De fick sedan 

”åka till rymden”. De skrev bl.a. sagor om marsmänniskor. Barbro vill gärna hinna med att 

bearbeta och utvärdera sagor som de har läst och arbetat med, men det är inte alltid det finns 

tid för det. Det har tillkommit så mycket säger hon, t.ex. data och engelska från år 1, detta 

utan att något annat ämne har strukits eller att tiden i skolan har utökats. 

 

Sammanfattning  

 

Sammanfattningsvis ser vi i intervjuerna att lärarna tycker att sagor är viktigt, men att tiden 

inte räcker till för sagoläsning. I arbetet med sagan försöker lärarna att få ett så 

ämnesövergripande arbetssätt som möjligt, men ämnena tar upp en stor del av tiden. Här kan 

man också se ett framåtskridande arbete med sagan, - förutom bearbetning och jagstärkning 

kommer även läs- och skrivträning samt ämnesintegration in. Lärarna väljer böcker utifrån 

vilket ämne de har och kopplar ihop det med varandra. I skolan läser både barnen och 

pedagogerna sagor, de pratar även om hur sagan är uppbyggd och om sagans innehåll, barnen 

får sedan själva skriva egna sagor. Genom arbete med sagotema får barnen vara delaktiga med 

att själva tillverka rekvisita och dramatisera för varandra. 
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Tolkning  

 
I bearbetningen av texterna har vi funnit följande kategorier som vi kommer att presentera var 

för sig.  

 

Egna sagor 

 

Vår första kategori var att man gör egna sagor. Här kan vi se både i förskolan/skolan att man 

gör egna sagor men på olika sätt. ”Vi har haft gamla folksagor och så har vi spelat teater och 

sen har barnen fått göra egna sagor, flanosagor och så där” (Intervju, Emma förskolelärare). I 

förskolan hittar man på sagor tillsammans med barnen, pedagogerna hittar på egna sagor som 

de berättar för barnen. I skolan blir det mer att barnen skriver sina egna sagor och ritar till 

dem. Detta ger en bra träning och stimulerar det egna skrivandet, oftast skriver barnen om 

egna intressen som djur och sport. ”I sagorna finns enstaka formuleringar som ofta upprepas, 

vilket bidrar till att sagor är lättare än andra texter att komma ihåg och lära sig utantill” 

(Pramling 1993 s.103). Sagorna är ofta självupplevda, men barnen plockar även idéer ifrån 

andra sagor. Sagorna kan ibland innehålla olika fakta, ett exempel är en klass som läste om 

rymden, barnen fick skriva rymdsagor. En pedagog berättar hur hon kan börja en saga, barnen 

fick fortsätta sagan och sedan rita till den. Ett annat exempel är att pedagogen tar ut en bild 

som barnen får skriva till, sedan läser hon sagan för barnen. Vi ser här att arbetet med egna 

sagor i skolan också handlar om att barnen själva tränar sitt skrivande. Det är en stor skillnad 

mot förskolan där barnen ännu inte lärt sig skriva, men arbetar med egna sagor på ett annat 

sätt.  

 
Jag använder mig av saga på det viset att jag berättar, jag läser högt för barnen vi pratar om 

innehållet, och varför man har utformat sagan så, om den har något budskap, jag försöker 

väldigt mycket att främja deras fantasi till eget skrivande (Intervju, Barbro lärare).  

 

Vi tror att detta stimulerar barnens fantasi, att barnen får tänka själva, öva upp sin fantasi samt 

träna såväl det skrivna som det talade språket.  
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Tema 

 

Nästa kategori är tema och här utgår vi från hur de arbetar med olika teman. I skolan använder 

man ofta teman som knyter an till olika ämnen. En pedagog berättar att man kan beställa 

teman från kulturbyrån, då har de bl.a. beställt temasagor. I skolans temaarbete blandar man 

oftast sagor med fakta. Olika teman som de arbetat med nyligen är Astrid Lindgren och HC 

Andersen. Dessa teman är ämnesövergripande och innehåller mycket sagoläsning. En 

pedagog talar om temat Ludde och andra konstsagor som riktar sig till de små barnen. En 

förskola arbetar med tema sagor som innebär att de läser olika folksagor, de arbetar vidare 

med dem genom bl.a. dramatisering och målning. En annan pedagog berättar om temaarbete 

Trollmor där pedagogerna dramatiserar och barnen får träffa Trollmor. ”När vi startar ett tema 

så utgår vi gärna ifrån sagan” (Intervju, Mia förskolelärare). Både förskolan/skolan arbetar 

mycket med teman, men i skolan är det viktigt att det blir ämnesövergripande och sagan fyller 

en stor roll i skolans temaarbeten. 

 

Biblioteksbesök  

 

Gå till biblioteket tillsammans med barnen är en annan kategori. Förskolan och skolan 

använder sig av biblioteket. Om inte pedagogerna går till biblioteket, så kan de få hjälp av 

bibliotekarierna att samla ihop bra böcker till dem. Pedagogerna tycker att man ska utnyttja 

bibliotekarierna mer. I förskolan går pedagogerna tillsammans med två barn till bokbussen, en 

annan pedagog berättar att de varannan vecka besöker biblioteket med två barn. I skolan var 

det bara en pedagog som gick med barnen till biblioteket, annars gick de själva eller ringde 

och beställde böcker. Vi ser här skillnaden att i förskolan tar man med sig barnen oftare till 

biblioteket, till skillnad mot skolan där pedagogerna går själva. Detta beror nog på att i skolan 

finns det ingen tid att besöka biblioteket tillsammans med barnen, det tar mindre tid att gå 

själv. Vi tycker att det är tråkigt att pedagogerna går så sällan med barnen till biblioteket. Det 

är inte alla föräldrar som tar med sig sina barn till biblioteket, därför tycker vi att det är extra 

viktigt att man i skolan går med barnen till biblioteket. Genom att besöka biblioteket så gör 

man barnen mer intresserade av böcker och biblioteksbesök stimulerar barns läsande. 
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Folk- och konstsagor 

 

En annan kategori vi har är folksagor och konstsagor. Vi har upptäckt att folksagorna är 

väldigt populära över lag. I förskolan läser man mest konstsagor för de yngre barnen, för de 

äldre barnen läser man folksagor. Pedagogerna tycker att folksagor är bra för att de berör 

mycket så som hur man ska vara mot varandra och olika känslor som man kan samtala kring. 

Folksagor läses ofta när man arbetar med tema, konstsagorna läser man dagligen då 

konstsagan är lättare att ta till vid små läsestunder. En pedagog i skolan talade med barnen om 

hur en folksaga är uppbyggd. Hon läser folksagor för barnen för att hon själv tycker om de 

sagorna. Barnen har lättare att identifiera sig med personerna i folksagan och kan på så sätt 

lättare fantisera och dramatisera till sagan. En annan pedagog i skolan läser hellre konstsagor 

för att hon känner att barnen redan hört folksagorna. Vi kan inte se några markanta skillnader 

mellan förskolan/skolan när det handlar om folksagor och konstsagor. De använder sig av 

både och med undantag av en pedagog i skolan som hellre läser konstsagor. Vi tolkar att 

pedagogerna överlag tycker att sagan är viktig för barnen.  

 

Dramatisering/rollspel 

 

Att dramatisera och spela roller är en annan kategori som vi uppmärksammat. Pedagogerna i 

förskolan dramatiserar sagor för barnen och detta uppskattas väldigt mycket, även barnen får 

gå in i roller och dramatisera. Här är rekvisitan viktig för barnen. Barnen tar även med 

rollerna i leken. Pedagogerna dramatiserar även för barnen utomhus och rollerna kommer in i 

vardagen. I skolan dramatiserar eleverna till korta sagor och fabler för varandra utan 

förberedelse. Pedagogerna dramatiserar ibland för barnen men önskar att det fanns mer tid till 

detta. De elever som inte vill dramatisera kan få en annan uppgift, t.ex. att måla kulisser, de 

kan också spela dockteater som gör det lättare att gå in i roll. En pedagog berättade om ett 

sagoprojekt som flera klasser deltog i och dramatiserade inför varandra. Likheten vi ser här är 

att man dramatiserar i både förskolan och skolan, men vi tolkar det som att i förskolan finns 

det mer tid för drama. Vi anser att det är viktigt att man inte tvingar något barn till att 

dramatisera, genom att ge de barnen andra uppgifterna så känner de sig delaktiga i projektet. 

Ibland räcker det med att barnen sitter med och tittar. 

 
Så har vi några jagsvaga just nu det var faktiskt när vi började jobba med det här att klä ut 

oss så fick de sitta och titta på och suga in mycket de ryggade tillbaka och blev lite usch 
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vad otäckt men nu har de också börjat komma in i det här och börjat tycka att det är lite 

spännande (Intervju, Sara förskolelärare).  

 

Dockteater är en bra början föra att senare själva kunna gå in i en mera aktiv roll.  

 

Sagoläsning 

 

I kategorin om hur ofta man läser sagor i förskolan, så läses sagor för barnen varje dag efter 

lunch. Barnen kommer också ofta spontant med sagor som de vill att pedagogen ska läsa, så 

det blir ett par lästillfällen om dagen. I skolan försöker pedagogerna läsa varje dag, en 

pedagog berättar att hon läser för barnen varannan dag och barnen får själva läsa varje dag. I 

trean minskar sagoläsandet, det sker då företrädesvis på morgnarna under delar av terminen. 

Man kan tolka detta som att i de lägre åldrarna läses det sagor mer, i de högre åldrarna 

minskar sagoläsandet. Detta kan bero på att i skolan blir ämnena viktiga så man inte hinner 

med att läsa sagor för barnen lika mycket. En stor skillnad vi ser är att i förskolan lyfter 

pedagogerna fram sagoläsandet mer och det blir mer spontant än i skolan.   

 

Bearbetning av sagor 

 

I förskolan bearbetar man sagan på lite olika sätt, barnen ”spelar” sagan på samma sätt som de 

sett att pedagogerna gör, barnen leker sagan i den ”fria” leken. En pedagog berättar hur hon 

ser att barnen leker olika tv-program och tv-spel, hon menar att det är viktigt för dem att 

bearbeta det de ser. Man talar även med barnen om sagorna och hur de upplevt dem, vilka 

tankar/känslor just den sagan väckt inom dem. Barnen uttrycker sig även genom att måla de 

sagor som läses. I skolan målar barnen egna bilder till sagan och berättar vad de upplevt. 

Barnen skriver även egna berättelser utifrån en saga och får på så sätt använda sig av sin egen 

fantasi. ”I fantasin kan barnen bearbeta vad de fruktar mest av allt” (Enby 1993 s.11). 

Pedagogerna i skolan ser inte att skolbarnen bearbetar sagan i den ”fria” leken, till skillnad 

från pedagogerna i förskolan som samstämmigt berättar om hur förskolebarnen bearbetar 

sagan i sin ”fria” lek. Detta behöver inte betyda att skolbarnen inte bearbetar sagor i sin ”fria” 

lek då pedagogerna inte alltid har fullständig kontroll på vad barnen leker under rasterna. En 

annan stor skillnad är att barnen i skolan kan uttrycka sig i skrift, i förskolan uttrycker barnen 

sig genom att måla bilder till sagan. 
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Medvetna val av böcker 

 

När man väljer böcker i förskolan tar man hjälp av biblioteket, de hittar böcker som passar 

temaarbetet som man arbetar med. Man väljer utifrån barngruppen, om det är något speciellt 

problem så kan man utgå utifrån det. Det finns oftast en tanke bakom varje bok, som t.ex. när 

någons mormor har gått bort så väljer de en bok om det, de kan på så sätt prata om det utan att 

peka ut något barn. 

 
Alla blir ju delaktiga då om någons mormor har gått bort eller någon annan släkting som 

har gått bort och då är det bra att läsa om det i sagan och då blir det ett naturligt ämne utan 

att man behöver ta upp det och då märker man ju om det barnet som har och om den inte 

vill prata om det så säger den inget om det och då har man vänt sig till alla så är det bra att 

använda sagan tycker jag (Intervju, Malin förskolelärare).  

 

I skolan anpassar man valet av böcker utifrån vad man undervisar för dagen, man försöker 

hitta böcker som passar temaarbeten och vardagsmässiga situationer. En pedagog uttrycker 

sig såhär ”ofta försöker jag läsa igenom innan, det har jag gjort misstaget i 3: an att jag bara 

har tagit en bok och så läst, en del är jättekonstiga sagor, man behöver titta igenom lite grann 

vad det är” (Intervju, Johanna lärare). Pedagogen läser för barnen i syfte att barnen ska bli 

intresserade och läsa liknande böcker. Även här väljer man böcker utefter problem i gruppen. 

Medvetna val av böcker sker både i förskolan/skolan, i skolan väljer man ofta utifrån de 

ämnen som man har under dagen. Gemensamt för förskolan/skolan är att man tar upp problem 

som finns i gruppen och bearbetar dem. Vi tolkar detta som att det finns en grundläggande 

tanke bakom valet av böcker till barnen, men att den ser olika ut i förskolan och skolan.  

 
Vi har individuella planer för varje barn så känner man ju barnen ändå någorlunda man vet 

att det här barnet tycker om det och väldigt rädd för det och den måste man utmana varje 

barn lite också (Intervju, Sara förskolelärare). 

 

Genom att utmana barnen med böcker stärker man deras personlighet att bli starkare som 

individ. I skolan väljer man mer efter ämnena, i förskolan väljer man mer utifrån 

barngruppen.  
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Språket 

 

Språket är en viktig del av sagoläsningen, i förskolan läser man ibland sagor som har en del 

svåra ord, om barnen inte förstår orden säger de till och pedagogen får förklara betydelsen. 

Men en pedagog menar också att även om barnen inte förstår just ett ord, så förstår de 

sammanhanget i sagan. Ibland frågar pedagogerna barnen vad en del ord betyder, de pratar 

om ordet tillsammans. Även när de leker sagan lär de sig innebörden av orden. En pedagog 

använde sig av ett tema som heter Ägget, där språket och skrivning ligger till grund. Genom 

de svåra ord som dyker upp i sagorna får barnen själva skriva ner meningar kring ordet. 

Språket är viktigt i både förskolan/skolan, man tar tillvara på nya ord, arbetar med de på olika 

nivåer och sätt. Vi tolkar detta som att språket är en stark grund och att det är viktigt oavsett 

ålder. ”Egentligen skulle man kunna lära sig mycket svenska och matte genom sagan, det 

finns mycket matematik i sagans värld, det får man inte glömma” (Intervju, Bodil lärare). Vi 

ser inte några större skillnader förutom att man arbetar på lite olika sätt. I skolan arbetar man 

mycket med skrivandet, till skillnad från förskolan där barnen ännu inte har lärt sig att skriva, 

man arbetar istället med uttalet av orden. Förståelsen av orden är viktig, både i 

förskolan/skolan. 

 

Hjälpmedel 

 

Hjälpmedel vid sagoläsandet är något som används både i förskola/skola. I förskolan tar man 

hjälp av dockteater, handdockor, sagokort, dockor, sagolåda och barnkonventionen. På en 

förskola läste de sagor ur barnkonventionen som de sedan ritade till och samtalade kring. 

Sagolåda är en låda fylld med dockor och saker från olika sagor, denna får barnen även leka 

med. Sagokort är olika kort som man väljer ut för att sedan berätta en saga utifrån. I skolan 

använder man sig av utklädningskläder, dockor, specialböcker, sagomatta, sagohatt och 

sagopåse mm. Sagomatta är en matta som man berättar sagor på. Sagohatten sätter pedagogen 

på sig när hon ska läsa sagor.  En pedagog berättar om ett projekt som hon kallar rymden där 

barnen själva fick vara med och tillverka hjälpmedel till berättelsen som t.ex. hinkar med 

kablar på, ett eget hav med egentillverkade fiskar i, genom en tunnel av tyg åkte de iväg till 

rymden. ”Allt som är lustfyllt det lär sig barn av, sen beror det på hur den vuxna framställer 

det om jag tycker att det är roligt så lär de sig mer” (Intervju, Barbro lärare). Vår tolkning är 

att det är viktigt med hjälpmedel men inte nödvändigt. Vi tror att hjälpmedel kan hjälpa de 
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pedagoger som inte själva tycker om att dramatisera. I både förskolan/skolan använder man 

sig av hjälpmedel. Skillnaden som vi ser är att i skolan så tillverkar eleverna mer själva. 

 

Diskussion 
 

Sammanfattning  

 
Sammanfattningsvis har vi sett att man i både förskolan/skolan arbetar med sagor, men man 

har olika pedagogiska arbetssätt. Inställningen till sagan och arbetet med sagan är positiv både 

inom förskolan/skolan, men skolpersonalen upplever att tiden inte räcker till, det beror i 

många fall på för stora barngrupper samt för lite personal. Vi ser likheter i både 

förskolan/skolans pedagogiska synsätt, även om dessa kan skilja sig åt i vissa hänseenden. 

Vad vi menar är att både förskolan/skolan har läroplaner att följa, men att i Lpo 94 kommer 

det in mer av skolans olika ämnen. Eleverna börjar bl.a. lära sig läsa och skriva, vilket 

naturligtvis tar en stor del av skoltiden i anspråk till skillnad från förskolan, där lägger man 

vikten mestadels på leken.  

 

I skolan försöker man att knyta an sagan till skolans ämnen, det är sällan man har tid till att 

läsa sagan för nöjes skull. I förskolan läser pedagogerna flera gånger om dagen, både för nöjes 

skull och för ett lärande syfte. Sagoläsandet i förskolan bygger mycket på en förberedelse 

inför vuxenvärlden, sagan tar upp mycket av moral, etik och hur man anpassar sig i sociala 

sammanhang. Andra likheter som man kan se är arbetet med sagan, här bearbetar barnen 

sagan genom att bl.a. måla och dramatisera. Barnen uttrycker sin kreativitet och utvecklar sin 

fantasi, sagan ger ett lustfyllt lärande säger pedagogerna som vi intervjuat. Sagoläsandet blir 

successivt mindre ju äldre barnen blir. I förskolan läser pedagogerna för barnen flera gånger 

om dagen. I skolan försöker man läsa en gång om dagen, men redan i tredje klass blir det bara 

ett par gånger i veckan. Överlag läser man folksagor, konstsagor och fabler mm i 

förskola/skola, ofta är det modetrender och det aktuella som styr vilka sagor man väljer. I 

förskolan ser pedagogerna att barnen bearbetar sagan i den ”fria” leken. I skolan däremot ser 

pedagogerna inte alltid när barnen bearbetar och uttrycker sig i den ”fria” leken. En pedagog 

berättar att hon inte är med barnen hela tiden, hon ser inte alltid när de bearbetar sagan i den 

”fria” leken.  
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Genom det här arbetet har vi sett hur viktigt det är med sagor. Vi har också sett hur mycket 

man kan lära sig av sagan och vilken stor hjälp man kan ha av sagan i undervisningen. Utifrån 

intervjuerna har vi fått många tips och idéer som vi kommer att ha stor nytta av i vårt 

kommande yrke. Genom sagans olika arbetssätt kan man nå barn i alla olika åldrar. Det här 

gör att sagan är så speciell. Vi anser att alla barn ska ha möjlighet att få lyssna, läsa, skriva, 

måla och dramatisera till sagor.  

 

De frågeställningar och funderingar som vi hade i vårt syfte, fick vi väl fram genom att 

pedagogerna var så intresserade av ämnet. Pedagogerna gav oss utförliga, långa och 

intressanta samtal, som hjälpte oss att bearbeta vårt syfte. 

 

Svårigheter på vägen 

 

I det här stycket presenterar vi några svårigheter som vi har stött på under vägen av vårt 

arbete. Det hade varit bra om vi hade gjort en provintervju innan vi började med intervjuerna, 

då skulle vi ha känt oss säkrare under intervjutillfället. Det tog lite extra tid för oss eftersom 

två pedagoger blev sjuka, det medförde att vi fick boka nya tider. Det här gjorde att 

planeringen inte gick som vi hade tänkt oss. Det var tidskrävande att göra kategoriseringarna 

och svårt att veta vad som var relevant i vårt arbete. Vi lyckades få tag på pedagoger som 

verkligen gav oss utförliga och intressanta svar. Det resulterade i att det blev många och bra 

diskussioner under intervjuerna. Tidigare forskning och teorier var något som inte var så lätta 

att hitta. 

 

Resultat kopplat till teorier 

 
Genom kartläggning av förskolans/skolans pedagogiska arbete med sagan har vi kunnat tolka, 

analysera och koppla till teorier och tidigare forskning. Vi kommer också i vår text nedan 

använda oss av våra egna tolkningar och åsikter. Vi tycker att det är intressant att se 

förskolan/skolans syn på arbetet med sagan och vilka likheter/skillnader som finns. Här 

använder vi oss av de fiktiva namn som vi tidigare gett pedagogerna. 

 

I intervjun med Sara berättar hon om de jag - svaga barnen. Hon menar att barnen till en 

början stod och observerade, för att senare våga vara med själva när de dramatiserade till 
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sagan. Vi kan se ett samband med Bettelheim (1979) som anser att det är viktigt för barnen att 

förstå sitt eget jag. Barnen lever i en komplicerad värld och måste skapa ordning i sitt liv. 

Bettelheim menar att det är viktigt att hitta och förstå sitt eget jag. Även Mia talar om jaget 

och de jag – svaga barnen, hon berättar om arbetet med Trollmor, där barnen träffade 

Trollmor, och en liten flicka tyckte att det var lite skrämmande. Istället för att gå fram till 

Trollmor så stod hon vid sidan av och höll en pedagog i handen. Senare under temats gång så 

vågade hon successivt sig fram, i slutet av temat så satt hon i Trollmors knä och kände sig 

trygg där. 

 

Genom våra tolkningar av detta anser vi att sagan förbereder barnen för en vuxenvärld. 

Barnen får pröva sig fram och utmana sig själva, genom detta blir de starkare i sina jag. 

Bettelheim (1979) skriver att folksagors handling lär om livet och att deras specifika handling 

utmanar barnen att möta svårigheter i livet, där barnen tar sig genom dem och kommer ut som 

segrare. Vi anser att detta gör sagan till en viktig del av undervisningen för barnen i 

förskola/skola. I förskolan/skolan har även barnen de vuxna att ty sig till om det skulle vara 

allt för skrämmande, tryggheten anser vi är en viktig del i det hela. Vi har tidigare beskrivit 

hur de jag - svaga barnen stått vid sidan av och observerat tillsammans med eller utan en 

vuxen, detta tror vi är en viktig del i arbetet med sagan. Det är viktigt att inte tvinga barnen till 

att göra något som de inte själva vill, utan istället lyssna till vad barnen känner och successivt 

utmana barnen i den takt som barnen själva vill. Vi tror att detta sedan leder till att barnens jag 

växer, de blir starkare och vågar mer nästa gång. Bettelheim (1979) skriver mycket om hur 

sagan förbereder barnen på livet, han tar upp andra typiska saker för sagan så som det onda 

och det goda. När vi tittar tillbaka på våra intervjuer ser vi att jaget har stor betydelse. Även 

om alla inte använde sig av termen jaget, så kan man se en genomgående röd tråd i 

intervjuerna, inte minst från intervjuerna med förskolelärarna. I intervjun med Johanna som 

arbetar i skolan berättar hon hur hon har valt speciella böcker som har att göra med moral och 

etik, för att lära barnen om detta. Moral och etik är viktigt att ta del av, vi tror att barnen har 

lättare att förstå om man använder sig av en saga som man senare arbetar vidare med. 

 

Karita berättar att hon gärna väljer saga efter något som har hänt, eller ett kommande tema 

som hennes klass skall arbeta med. Det här är precis det som Lindqvist (1996) skriver om, att 

barn bearbetar olika händelser i leken. Alltså, en uppmärksam pedagog ser vad som händer på 

skolgården/i klassen och kan välja en saga efter det som är aktuellt. Vi anser att det är viktigt 

att barnen får bearbeta olika händelser och att man gör det via sagans värld. Sagan är ett bra 
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hjälpmedel att ta till. Genom att läsa om olika händelser kan barnen utifrån sig själva bearbeta 

genom leken. Om någonting sker i en grupp som t.ex. rädsla för mörker, så tror vi att det är 

lättare att läsa om det utan att någon blir utpekad. Så kan varje barn bearbeta det på sitt sätt.  

Johanna nämner också ett exempel på omvänd sagoläsning, då en elev i klassen varit på dåligt 

humör under flera dagar i följd. Hon läste då en saga som heter ”Sigge surar”. Likaväl som 

barn bearbetar sagor i leken, så kan de i efterhand känna igen och identifiera sig med 

händelser i en uppläst saga. När pedagogen går in i roll, som Lindqvist skriver om, så har hon 

eller han en utmärkt möjlighet att trycka på just det som de vill ta till vara på ur den aktuella 

sagan. Emma berättar om hur roligt barnen tycker att det är vid samlingarna då pedagogerna 

läser sagor för dem. Detta får barnen att i sin lek ha egna samlingar med sagoläsning, 

Lindqvist (1996) skriver om kognitiv lekteori och hur leken utvecklas genom imitation. Ett 

annat bra exempel på detta är det som Mia berättar i sin intervju, hon talar om ett tema om 

Trollmor där de fick ta hand om Trollmors barn. Barnen tog inte Trollmor i sin egen lek utan 

lekte istället mamma, pappa och barn som var ett sätt för barnen att bearbeta berättelsen om 

Trollmor. Barnen imiterade pedagogerna och bearbetade utifrån sig själva. Istället för att 

enbart imitera använde de sig av sin egen fantasi och utvecklade leken till något som stod dem 

nära.  

 

Kontentan av detta är att om pedagogerna har en bred kännedom om olika sagor och 

förmågan att engagera både sig själv och barnen, så kan sagan användas för alla möjliga 

pedagogiska uppgifter. 

 

En stor skillnad som vi hittade när vi tog ut kategorierna ur intervjuerna, är att i arbetet med 

sagan i skolan skriver barnen själva egna sagor på lite olika sätt, till skillnad från förskolan 

där barnen inte kan skriva själva men gör sagor på andra sätt. Vi tänkte inrikta oss här på 

skolan, där barnen själva skriver sagorna. Här stimuleras barnen till ett eget skrivande genom 

att göra egna sagor om saker som intresserar dem. I en undersökning av Arne Trageton (2000) 

berättar han hur man i klass 1-4 använt sig av datorer när barnen har skrivit, för att de ska 

koncentrera sig på sitt skrivande, inte på hur man formar bokstäverna. Vi ser ett samband med 

sagoskrivande från de intervjuer vi har gjort, genom att barnen får skriva ner sina sagor på 

datorn. Kan detta leda till att barnens skrivande stimuleras? För de barn som har svårt att 

forma bokstäver och där finmotoriken inte heller är tillräckligt utvecklad ännu, så kan det vara 

en bra vägledning med datorns hjälp att skapa lust till skrivande. Datorn kan vara ett bra 

alternativ till papper och penna. Vi tror att en kombination av datorer och handskrivning är en 
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bra förutsättning för att barnen ska få ner sina tankar, vi tror att det är bra att valmöjligheten 

finns för att det inte ska hämma deras skrivarglädje. 

 

Vidare forskning 
 

Under arbetets gång har vi fått infallsvinklar på vad man skulle kunna forska vidare på och 

vad vi skulle tycka vara intressant. Det hade varit intressant att studera hur barn bearbetar 

sagan och vilken användning man kan ha av sagan i ett bearbetande syfte. Hur påverkas 

barnen av sagans innehåll?  Vi tycker att det hade varit intressant att titta på hur man kan lära 

av sagan. Ett annat intressant ämne att forska på är att se på vilka skillnader som finns mellan 

barn som läser sagor hemma och är vana vid att läsa sagor, respektive de barn som inte är 

vana vid att läsa sagor hemma. 
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       Bilaga 1 
 
Hej 
 
Vi är två lärarstudenter som studerar på Högskolan i Trollhättan Uddevalla. Vi skriver ett 
examensarbete ihop som handlar om hur man arbetar med sagor i förskolan och skolan. Vi 
vill undersöka om det finns några pedagogiska skillnader och synsätt på hur man arbetar med 
sagan i förskolan och skolan.  
 
Vi hoppas att genom intervjuer kunna ta del av era personliga åsikter angående detta. 
Intervjun kommer att ta ca: en timme och vi båda kommer att vara med under hela intervjun. 
Vi kommer också att använda oss av bandspelare samt penna och papper. Alla uppgifter ni 
ger oss kommer att vara anonyma och kommer endast att användas för vårt examensarbete.  
 
Detta är ett informationsblad som lämnas ut till er för att ni ska känna er förberedda och 
bekväma under intervjun. 
 
 
Med vänlig hälsning Anna Günzel och Marina Persson 
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       Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
 
1. Berätta hur ni jobbar med sagor?  

- Har ni någon medveten strategi? 
- Knyter ni ihop temaarbete och sagor? 
 

2. Vilka sagor använder ni er av mest? 
- Konstsagor , folksagor etc. 
- Ge exempel på sagor ni jobbat med eller läser. 
 

3. Hur ofta läser ni sagor? 
 

4. Hur brukar responsen vara bland barnen? 
- Har ni sett att barnen bearbetar sagan i leken? 
- Ge exempel på något annat sätt hur barnen utrycker sagan. 
 

5. Gör ni några medvetna val i valet av böcker? 
- Syfte 
- Strategi 
- Hur 
 

6. Berätta hur ni tänker när ni planerar arbetet med sagan.  
 

7. Vilket är erat pedagogiska synsätt med arbete av sagan? 
- Hur arbetar ni vidare med sagan? 
- Jobbar ni ämnesövergripande med sagan? 
 

8. Berätta hur ni skulle vilja arbeta med sagan? 
 

Är det något mer ni vill tillägga? 
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