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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Vi har valt att skriva om sagans betydelse i verksamheten. Utifrån den kunskap vi fått under 

vårt arbete i verksamheten och under vår utbildning till lärare i förskolan har vi förstått vikten 

av att ge barnen upplevelser från sagans värld. Vi vill få kunskap om hur vi på bästa sätt kan 

arbeta med sagor på förskolan och det är något vi kan ta med i vårt kommande arbete. Enligt 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006) skall vi på förskolan lägga grunden till ett 

livslångt lärande. Genom våra erövrade kunskaper vet vi att barnen lär sig mest när de är 

intresserade av något. Vi funderar över hur vi kan väcka barnens intresse för sagan. Vi vill ta 

reda på skillnader hur det är att få sagoläsning genom bok respektive saga genom berättande. 

Vi kanske behöver kombinera sagoläsning och berättande? Intresset har väckts för att 

fördjupa oss inom detta område. 

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera 

och ge uttryck för sina uppfattningar” (Skolverket, 2006:9). 

 

Vi har utgått från den ryske teoretikern Lev S Vygotskijs (1896–1934) teori kring den 

kognitiva utvecklingen. I sin bok Tänkande och språk framhåller han att någon utveckling av 

språk eller tänkande inte uppkommer om inte den sociala kommunikationen äger rum 

(Vygotskij,1999). Vidare menar han i sin bok Fantasi och kreativitet att fantasi och verklighet 

hör ihop på många sätt. Det vill säga desto mer individen är med om i verkligheten desto fler 

tillfällen till fantasi uppstår och tvärtom. Vi kan tolka erfarenheter och känslor med hjälp av 

fantasin (Vygotskij, 1995). 

 

Bruno Bettelheim, (1903–1990), mest känd som barnpsykologisk författare. Enligt Bettelheim 

(1980) utvecklas sagan på ett sätt vilket stämmer överens med det sätt barnet tänker samt 

upplever världen. Det är av den orsaken sagan är så övertygande för dem. Vidare menar han 

att barn genom sagan kan möta nya dimensioner och få hjälp och vägledning i sitt eget 

hanterande av egna problem. Dessutom roar sagan samtidigt som den fostrar och ger barnen 

insikt kring livet runt dem själva, beroende på barnens behov och intresse för tillfället. 
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Enligt Pramling (1993) tillhör sagan en muntlig tradition. Den har fasta formler som gör att 

den blir lättare att återberätta och minnas. Sagor kan förmedla kunskap, skänka hopp, den 

slutar oftast lyckligt och stimulerar barns fantasi.  

 

Enligt Fast (2001) visar forskning att genom berättelser och böcker läggs en bra grund för 

lärande. Vidare menar författaren att undersökningar som gjorts uppvisar att barn vilka 

kommer från en miljö med en rik tradition kring berättandet oftast har en bättre förmåga att 

kunna hantera språket.  

 

1.2 Syfte 
 
Avsikten med arbetet är att synliggöra barn och pedagogers föreställningar kring vilken 

betydelse sagan, sagoläsning och sagoberättandet har? 

Hur kan vi på bästa sätt använda sagan i verksamheten? 

 

1.3 Problemformulering 
 

• Varför är det bra med sagor för barn? 

• Vilka fördelar/nackdelar är det att berätta sagan för barnen? 

• Vilka fördelar/nackdelar är det att läsa sagan från bok för barnen? 

• Hur väcker vi barnens intresse för sagan? 
 

 
1.4 Avgränsningar 
 
Genom vår studie vill vi få mer kunskap kring hur vi på bästa sätt kan använda sagan i 

verksamheten. Vi har avgränsat oss till att göra studien på förskolan eftersom det är där vi 

arbetar. Vi valde att använda endast femåriga barn i vår studie. Vi valde att fokusera på 

fördelarna med sagoanvändandet i förskolan och inte så mycket på nackdelarna. Dessa 

avgränsningar har vi valt att göra för att studien inte skall bli för omfattande. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
Vi har valt att dela in litteraturgenomgången i olika underrubriker för att tydliggöra 

genomgången. 

 
2.1 Vad säger styrdokumenten? 
 
Förskolan arbetar med strävansmål och har inga mål att uppnå. Enligt läroplanen för förskolan 

(skolverket 2006) skall vi på förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Skolverket 

pekar på vikten av att ha en pedagogisk verksamhet som utmanar och stimulerar barnets 

lärande och utveckling. En förskola där varje barn har en chans att utveckla sin förmåga att 

kommunicera och uttrycka sina tankar genom ett rikt och nyanserat talspråk. Där barnen kan 

få utvecklas i sitt begrepps- och ordförråd, få ett intresse för skriftspråket och att leka med 

ord. Skolverket tar även upp att förskolan skall sträva efter att ge varje barn utrymme till att 

utveckla sin förmåga att berätta, lyssna, reflektera och få säga sin mening. ”Förskolan skall 

sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Skolverket, 2006:9). 

 

2.2 Historik 
 
Enligt Ulla Rhedin doktor i litteraturvetenskap (2001) har många sagor sitt ursprung i olika 

berättelser som muntligt har förts vidare mellan generationer i århundraden. Enligt Söderblom 

(2004) var bröderna Grimm, upphovsmän till många kända sagor, några som samlade upp och 

skrev ned sagor som berättades. De ansåg att sagorna från förr var ett arv värt att bevara. 

Rhedin (2001) anser att det var först under 1700-talet som de började se att de kunde använda 

bilderböcker i ett pedagogiskt perspektiv. Böckerna användes till att börja med som 

läroböcker, där syftet var att underlätta lärandet med hjälp av leken. De började väva in 

moraliska och religiösa kunskaper i böckerna genom bland annat ramsor och bilder, för att 

underhålla samtidigt som det ger barnen kunskap.  

 

Fast (2001) framhåller att sagorna under 1700-talet ansågs ha inflytande på barnens fantasi 

vilket kunde vara skadligt för barnen. ”Barnen skulle vara underdåniga och leva i Herrans tukt 

och förmaning” (Fast, 2001:11).  
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Lindö (1986) skriver att under senare delen av 1700-talet fick inte barnlitteraturen innehålla 

något från fantasins värld, då kunde barnen hindras i att ta till sig nyttig kunskap. Sagorna 

vilka till stor del var i muntlig form levde kvar och växte till största delen i de lägre 

samhällsklasserna där den var till hjälp att klara av den strävsamma verkligheten. På grund av 

sagornas popularitet spreds de även till de andra samhällsklasserna. I början av 1800-talet 

började de inse vikten av att stimulera barnens fantasi genom sagor. Sakta fick det muntliga 

berättandet ge vika för litteraturen. I början av 1800-talet var det bara i barnkammaren och ute 

på landet som det muntliga berättandet förekom. Under 1800-talet ansågs det att barnet 

behövde sagor som näring för fantasin och för att främja utvecklingen. 1809 skrev Arnold 

Ludwig Grimm i sitt förord till en sagosamling att sagor är något barnen måste ha. Han ansåg 

att sagans poesi är lika med barndomens poesi och att sagor som Askungen med flera har en 

mycket större betydelse för barnens uppfostran än alla de trista historier vilka handlar om barn 

som är lydiga och välartade.  

 

Enligt Rhedin (2001) var det fram till 1870-talet vanligast att boken byggdes upp kring texten. 

Bilderna i boken beskrev något, exempelvis en stämning eller ett motiv i texten. Bilderna fick 

en större roll i boken i början av 1880-talet, bilderna fanns där för att förstärka texten, även åt 

mer oväntat håll än vad texten sa. Författaren skriver vidare att under 1900-talet utvecklades 

bilderboken på olika sätt, bilden förstärkte texten samtidigt skars text och bild så att 

bläddringen av boken blev en uttrycksform.  

 

2.3 Varför är det bra med sagor? 
 
Enligt Auraldsson (2004) kan vi genom sagan vidga barnens erfarenhetsramar, samt ge dem 

massor av levande kulturhistoria utan att använda pedagogiska pekpinnar. Genom sagan ger 

vi näring till fantasin vilket är av stor betydelse, för utan fantasi kan inget nytt hända. 

Författaren framhåller att genom sagan och berättandet ger vi barnen mycket ord både 

vanliga, spännande och nya. Vidare delar vi med oss av kunnandet att bilda satser samt 

begrepp och sätt för att kunna uttrycka sig. 

 

Granberg (1996) anser att sagor väcker barnens fantasi, underhåller, utvecklar språket, tränar 

koncentrationen, väcker intresse, grundar empati, förmedlar kunskap och kultur. Om vi tidigt 

läser sagor och berättar för barnen blir det lättare för dem att kunna känna inlevelse, att bli 

empatiska och medkännande. Det blir även lättare för dem att förstå det abstrakta, vilket är 
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positivt för den intellektuella utvecklingen. Hon skriver även om att de allra flesta är av den 

uppfattningen att det ska finnas böcker på förskolan. Men just för verksamheten i förskolan 

betyder ändå inte böcker så mycket. 

 

Henriksson (2000) menar att boken skall aktivera och inspirera oss, till exempel ge inspiration 

till lek, rollek och att gemensamt bygga fantasivärldar, berätta och klä ut sig. 

 

Även Dejke (2006) anser att sagor är viktiga, för genom dem kan vi skratta, gråta och känna 

spänning. I sagorna kan vi se andra kulturer, vi kan se det onda, det goda och vi kan lära oss 

förstå hur människor kan vara. Genom sagorna tränar sig barnen på att lyssna. Meningarna 

och sagorna kan bli längre allteftersom och vi väcker ett språkligt intresse. Läsning och 

berättande är extra viktigt nu för tiden med all teknik. När barnen tittar på tv finns det kanske 

ingen som svarar på frågor barnen har. 

 

Barnen stimuleras och utvecklar kreativitet genom barnlitteraturen enligt Isaksson (2002). 

Vidare upptäcker de att problem kan lösas på olika sätt samt att deras egna tankar och idéer är 

viktiga. 

 

Enligt Hellsing (1999) är författarens mål att med hjälp av böckerna aktivera barns skapande 

krafter och lära dem finna glädje i sin tillvaro. Barnbokens mål är att ge barnen glädje och 

upplevelser för stunden men även uppfostran på längre sikt. Även att ge barn i de yngre 

åldrarna material av ord, rytmer, klanger och begrepp att arbeta ytterligare med. Genom att få 

prova olika begrepp, plocka isär och sedan sätta ihop dem igen till nya sammansättningar, att 

få göra detta i lek utvecklar barnen och de får en ny lärdom. 

 

Pramling (1993) tar upp varför sagor är bra att använda i en pedagogisk verksamhet. Sagan är 

en källa till rikedom, den ger barnen villkor till att utveckla en fallenhet att berätta sagor. 

Sagor är uppbyggda för att lätt kunna lära sig utantill vilket kan ger barnen en starkare 

självkänsla när de kan återberätta sagan. Ett syfte kan vara läran kring sagor, dess budskap 

och underton. Uppleva sagostämning, njuta av sagan och allt runt omkring sagoläsningen är 

ett sätt att få kunskap om sagor och samtidigt får barnen kunskap om världen och hur man 

skall vara. 
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Lindö (1986) anser att sagolyssnandet ger en god förförståelse som i längden är bra att ha när 

barnet själv ska läsa. Sagan är ett bra hjälpmedel för att stimulera barnen till eget berättande, 

dramatiserande, skrivande och tecknande. Det är även så att sagan stimulerar barn som har en 

försenad språk och begreppsutveckling. Sagan engagerar, väcker nyfikenhet, underhåller, 

eggar fantasin, vädjar till känslan och kan ge en vink om möjliga lösningar.  

 

Intet nytt under solen och många sagor är lika aktuella idag som 

tidigare. Barn har i alla tider behövt sagornas lärdom, och nutidens 

barn, som översköljs av massmedias hot och våldsreportage, behöver 

mer är någonsin sagans nycklar till en harmonisk utveckling och 

anpassning i tillvaron.   

     Lindö 1986:95 

 

Just för att sagor och berättelser har en förmåga att engagera, förena och fascinera kan den 

även vara en hjälp till att lösa och bearbeta svåra känslor och allvarliga problem som barnen 

har. (Bibliotekstjänstsförlag, Auraldsson, 2004) 

 

Fast (2001) lyfter fram att samtal, berättande samt högläsning är av stor betydelse för barnet 

där orden får en betydelse. Förutom att barnet tar del av innehållet av berättelsen lär sig barnet 

på vilket sätt språket är uppbyggt. Det ställs inför olika situationer där den får träning i att 

lyssna, då inte bara till innehållet i berättelsen utan även till dess form. Vidare menar 

författaren att barn som tidigt får lyssna på rimsagor lär sig att lyssna till språket. Vilket är av 

stor vikt när de själva ska börja läsa och skriva. Det framgår tydligt när barn försöker skriva 

om de har förstått hur lyssnandet går till eller inte. Enligt den engelske forskaren Margret 

Meek (Fast, 2001) visar forskning på att en god grund för lärande är berättelser och böcker. 

Berättelser och böcker utvecklar språket genom att de då lär sig nya ord och språkets 

uppbyggnad. Barnet får en förståelse för att de små krumelurerna på pappret kan frambringa 

något vilket är roligt att lyssna till, här börjar läsprocessen. Enligt författaren finns inget 

entydigt svar för vilket som är bäst, att berätta eller läsa. Avgörande för om det blir berättande 

eller läsande är tillfället. 

 

Margaret Meek (Auraldsson, 2004) framhåller att barnen ”move into literacy” när de lyssnar 

till en berättelse. Med detta menas att barnen lär sig mycket alldeles omedvetet. De lär sig 

bland annat nya ord och på vilket sätt språket är uppbyggt samt hur det låter. Vidare lär de sig 

även att förstå ordens innebörd trots att de kanske inte alltid förstår ordets betydelse genom att 
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avläsa utifrån sammanhanget där ordet förekommer. Dessutom lär de sig även retoriska 

begrepp. 

 

2.4 Fantasi 
 
Vygotskij (1995) anser att fantasi spelar en mycket viktig roll för hur en människa utvecklas 

och beter sig. Den blir en resurs för att bredda människans kunskaper. I takt med att hon kan 

återge det som hon inte träffat på tidigare och att kunna föreställa sig saker med hjälp av 

andras berättelse och framställningar av saker.  De saker som hon hittills inte har någon egen 

erfarenhet av kan med hjälp av fantasin göra att hon inte blir avgränsad av sina personliga 

erfarenheter. 

 

Henriksson (2000) framhåller vikten av fantasi och menar att små barn inte pratar med 

varandra om sina upplevelser av boken, utan leker. Det är i leken fantasiskapelserna får 

verklig gestaltning. 

 

Enligt Granberg (1996) utvecklar barnen fantasi genom sagan och på samma gång utvecklar 

de sitt språk. För stökiga/aktiva barn kan sagor göra att barnen lyssnar koncentrerat för att 

stunden med sagan kan göra att de håller fantasin kvar inne i kroppen i stället för att leva ut 

den. 

 

Kåreland (2001) har skrivit att det ofta pratas om att barn har fantasi. Det handlar då om att vi 

kan se i deras lek att de föreställer sig saker som till exempel att en stol blir till ett djur. 

Inbillningsförmåga är ett ord vi kan översätta fantasi med. Genom att vi använder fantasin kan 

vi erövra saker som vi annars inte klarar av. Efter att ha frågat barnen menar Kåreland på, att 

barn tycker att bra barnböcker ska vara roliga och spännande. För barn kan det vara svårt att 

hålla isär fantasi och verklighet och för dem kan till och med något vardagligt kännas 

spännande. Hon frågar sig om det kanske ser annorlunda ut nu när barn ser mycket olika 

bilder via bland annat Tv. De har kanske andra behov av spänning när de har fått vänja sig vid 

andra slags bilder. 
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2.5 Sagans uppbyggnad 
 
Granberg (1996) har skrivit om bildens betydelse. Bilderna kan följa texten och beskriva 

detaljer. De kan vara förklarande om texten är svår att förstå. Bilderna kan vara verkliga men 

även visa saker som inte kan utläsas av texten. De synliggör textens innehåll genom att de 

bildar en enhet det vill säga ord och bild kompletterar varandra. 

Enligt Nilsson, Ulf (1990) blir barn starka av sagor. Sagor som speglar visdom av hur man 

ska vara, hur det har varit förr och sagor som förmedlar något viktigt till barnen. De sagorna 

görs idag om av medieintressen och de förvanskar dem och vill tjäna pengar på dem. Det är 

viktigare än det som förmedlas i sagan.  

 

En bra barnbok är enligt Nilsson, Jan (1990) en bok som har en miljö som barnen känner igen 

och som simulerar till barnens alla sinnen till exempel doft, ljud och känslor. Boken kan både 

underhålla, vålla oro och beröra och den kan även gripa tag om läsaren ända till bokens slut. 

Boken kan även sätta igång funderingar hos barnen och ge dem upplevelser och kunskap på 

ett lättfattligt sätt. 

 
2.6 Vilka fördelar är det att läsa sagan från bok för barnen? 
 
Fast (Auraldsson, 2004) menar att barn möter berättelser genom böcker. Bilderböcker är den 

första boken de flesta barnen kommer i kontakt med. Barnens förmåga att berätta kan bli 

hjälpt av bilderboken genom att de tittar på bilderna. För att skapa en mening i texten brukar 

ofta barn som är i början av sin läskarriär ta hjälp av bilderna i boken. 

 

Enligt Ekström (2002) kan högläsning göra barn intresserade och glada samt utveckla en vilja 

att lära sig läsa och skriva. I boken ges barnen möjlighet att möta språket, innehållet och 

formen i ett sammanhang. Vilket kommer att påverka barnens förutsättningar att bli berättare i 

bild, skrift och tal. 

 

Högläsning ger enligt Fox (2001) barnen positiva effekter vilket i en förlängning kan hjälpa 

barnen att lära sig läsa och skriva. Högläsning ger flera inlärningsfördelar som till exempel att 

koncentrera sig under tid, lösa problem genom logiskt tänkande, uttrycka sig lättare och mer 

begripligt. Genom att tidigt i barnens liv läsa högt för dem utvecklas barnens talförmåga. 

Lässtunden med barnen ger ett bra tillfälle att samtala om innehållet i boken, att prata om 

berättelsen, bilderna, orden, värderingarna och tankarna som boken förmedlar, vilket enligt 
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författaren gör att barns hjärnor vässas. Vid högläsningen uppstår ofta ett samspel mellan 

barnet och den som läser och barnen får uppmärksamhet och omsorg. Vi kan förmedla mycket 

information genom att läsa för dem, de får en erfarenhet av sådant de möter i boken, vilket 

leder till att barnen får allmänbildning. 

 

Enligt Pramling (1993) är högläsning ett sätt att tala med barnet om något istället för till 

barnet. Sagan stimulerar fantasin och ger barnen nya erfarenheter, den kan även hjälpa barnet 

att förstå och bearbeta känslor, intryck och upplevelser. Högläsning stimulerar 

språkutvecklingen.  

 

Ekström (2004) anser att som högläsare deltar du i språkmöten. Högläsning skapar ett möte 

som blir lustfyllt och naturligt samtidigt som alla i mötet blir stimulerade. Förutsättningen är 

att boken är rolig och lockande. Är läsaren inte tillräckligt förberedd kan den få svårt att fånga 

upp barns uppmärksamhet vilket leder till att barnen upplevs som störande. När barn får 

lyssna till högläsning ofta kommer de i kontakt med text och skriftspråk, det vill säga 

berättelsens mönster. 

 

Svensson (2005) anser att det är viktigt med högläsning. Genom den får barnen trygghet, 

närhet och gemenskap. Vidare stimuleras fantasin, ordförrådet utökas, intresset för böcker och 

skriftspråket ökas. Henriksson (2000) menar att läsandet och leken samarbetar. Därför skall 

högläsning ha ett stort utrymme i förskolan. Genom att det inne i våra huvuden bidrar till ett 

skapande av bildspel samt drama. Nikolajeva (2000) framhåller att en bild kan berätta mycket. 

Det skulle gå åt många ord till att beskriva hur en person ser ut exempelvis. 

 

2.7 Vilka fördelar är det att berätta sagan för barnen? 
 
Fast (2001) menar att berättelser har ett magiskt sätt att fånga barnen på. Där de som lyssnar 

och berättar tillsammans skapar ett slags skådespeleri. Hon skriver att berättande är en väldigt 

gammal pedagogisk metod vilken har använts i de flesta kulturer. Ett gammalt knep vad det 

gäller berättelser är att genom dem lyfta fram liknelser för att lyssnaren skall förstå något i sitt 

eget liv. Hon menar att berättande i allra största grad är personligt. Fördelarna med muntligt 

berättande är att det oftast uppstår en nära relation mellan berättare och lyssnare. Vidare 

menar författaren att ögonkontakten mellan lyssnaren och berättaren oftast är mycket god, i 

och med att det inte finns någon bok dem emellan. Dessutom finns en stor frihet i själva 
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berättandet, dels genom att berättaren har större rörelsefrihet dels att berättandet inte är bundet 

till någon text, vilket bokläsandet har. Vidare framhåller hon att genom berättelsen kan de 

som lyssnar få olika typer av kunskap samt kunskap kring språket. Genom att lära sig nya ord 

och höra olika uppbyggnader av ordet. Ytterligare kan berättelsen förmedla olika typer av 

upplevelser samt igenkännande för den som lyssnar. Vidare anser författaren att 

undersökningar som gjorts uppvisar att barn vilka kommer från en miljö med en rik tradition 

kring berättande ofta har en bättre förmåga för att kunna hantera språket. Hon anser att 

berättelser även kan hjälpa till med kunskapsförmedling, genom att berätta en episod kring ett 

ämne eller berätta olika berättelser som löper under ett temaarbete. Detta sätt att arbeta anser 

författaren hjälper till att göra själva undervisningen levande och det fångar oftast barnens 

uppmärksamhet. 

 

Den engelska forskaren Carol Fox (Fast 2001) har genom en omfattande studie kring engelska 

barns berättelser kommit fram till följande slutsatser. Barn vilka får ta del av ett stort utbud av 

berättelser genom traditionella sagor, ramsor samt rim lär sig på vilket sätt en berättelse byggs 

upp. Vidare får de kunskap kring språket vilket kommer till stor nytta när barnet själv ska 

berätta, samt då de ska lära sig läsa och skriva.  Bibliotekstjänst (Auraldsson 2004) lyfter fram 

vikten av att få höra berättelser, då sätts fantasin igång, det är språkutvecklande samt ger en 

inspiration till att själva berätta. För barn och ungdomar har detta stor betydelse. 

 

Ekström (2002) menar att berättandet utan bok öppnar upp för en närhet mellan den som 

berättar och den som lyssnar. Denna närhetskänsla är unik för berättarsituationen. 

Kroppsrörelser, minspel och ögonkontakt ger en påverkan på alla och färgar berättelsens 

utformning. Granberg (1996) menar på att gör vi sagan likt en teaterföreställning eller en 

dramatisering blir det fördelar, som att många på en gång kan få upplevelsen samtidigt och 

barnen kan få en upplevelse som är mycket mer visuell och konkret kring berättelsens text.  

Även Ärnström och Hagberg (1991) anser att i en berättarsituation blir det en speciell 

stämning.  Berättarstunden kan väcka bilder i huvudet vilket gör att det blir en mer personlig 

närvaro. 

Det är viktigt att tycka om det vi ska berätta och en orsak till att berätta något kan vara att 

uppleva berättelsen tillsammans med dem som lyssnar. Deras lyssnande och hur de tar till sig 

en berättelse kan ge inspiration till berättaren. Barn tycker om att höra samma historia mer än 

en gång. De vet ju hur berättelsen slutar men de är intresserade av att vara i fantasins värld. 

Fastän de lyssnat på en saga förut kan de upptäcka nya saker när de hör den igen. Om en saga 
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ska återberättas är det inte alla ord som är viktiga utan handlingen. Sedan byggs historien på 

med egen fantasi. Barn kommer ihåg mycket detaljer och orden lägger de inte på minnet på 

samma sätt. 

 
2.8 Hur gör vi för att väcka barnens intresse för sagor och berättande? 
 
Enligt MØhl och Schack (1981) glöms det ibland bort att barn har helt andra sätt att uppleva 

litteraturen än vuxna. Upplevelsen har störst betydelse för hur barnet påverkas. Om barnet inte 

får någon positiv upplevelse av litteraturen försvinner intresset för litteraturen. Positiva 

upplevelser kan vara fascination, engagemang och förtjusning. Positiva upplevelser och 

påverkan aktiverar fantasin. Om inte bokens budskap uppfattas av barnen kan det bero på att 

budskapet är svårt att förmedla till barnet eller att förmedlingen görs på ett felaktigt sätt dvs. 

att det är svårt för barnet att fånga upp det. Det kan vara så att något i budskapet är 

underförstått. Litteraturen måste vara anpassad till barns sätt att tänka för att de ska ta till sig 

den. Genom att använda ett uttryckssätt som barnet kan förstå och ta hänsyn till barnets 

intresse, kunskaper och behov kan intresset väckas. 

 

2.9 Intresse för sagor som läses 
 
Svensson (2005) anser att böcker är en bra hjälp för att göra barnens språk rikare. I sagor kan 

barnen få känna att det är fantasi, roligt, sorgligt och även spännande ibland. Intonationer är 

alltid viktig vid läsning. Sagan blir mer intressant om den inte läses med samma tonläge hela 

tiden. Det är viktigt hur ansiktsuttryck och rösten används. Vad sagan handlar om kan styra 

läsaren till att läsa med stark röst, sakta tempo eller annat. Ögonkontakt är viktigt att ha med 

barnen då det kan bli en känsla av samhörighet. När vi läser bilderböcker är det bra att låta 

barnen berätta och prata om det som är illustrerat. Genom att de får prata om bilderna kan de 

lära sig olika saker, som vilka former och färger som syns och olika lägesbegrepp. Samtidigt 

som barnen och pedagogen kan ställa frågor som, varför något är på ett något sätt? Ibland kan 

det vara en idé att prata om bilderna efter sagan är läst för det kan annars bli för långa avbrott 

mitt i. Vi ska inte tvinga barnen till att lyssna på sagor. Det vi kan göra är att försöka locka 

med dem och att det är viktigt att som pedagog tycka det är roligt att läsa sagan. 

 

Enligt Ekström (2004) är det viktigt att högläsaren är totalt närvarande och att den visar att 

aktiviteten är viktig. Högläsaren bör inte vara stressad, den bör vara koncentrerad på 

situationen, högläsningsstunden bör planeras och övas på. Det är även viktigt att ordna till 
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miljön runt om kring. Vi kan ordna till så att barnen vet att vi är i sagans värld, tillexempel 

med hjälp av en tunnel in i ett sagorum, en ramsa eller sång som tydligt visar att nu börjar det. 

Det är även viktigt att ordna det så att barnen får plats och utrymme för att inte störas i sitt 

lyssnande. Vid läsning av en bilderbok är det bra om inte barngruppen är för stor utan att alla 

får plats att se bilderna. Författaren pekar även på vikten av att se till att få vara i fred under 

sagoläsningen och inte hela tiden bli avbruten av saker runt om kring.  

 

Fox (2001) anser att ju mer känsla du uttrycker när du läser, desto mer fantastisk blir 

upplevelsen. Genom att läsa med stor inlevelse, vara medveten om vad du uttrycker med hjälp 

av ögonen, att ha ögonkontakt med barnen under läsningen, att läsa med inlevelse och 

minspel. 

 

Rhedin (2001) skriver i sin avhandling att när uppläsningen sker gör läsaren en ny gestaltning 

av boken och ”I högläsningen lösgörs texten från bokens sidor” (Rhedin, 2001:144). 

Hur barnet uppfattar boken beror på hur du som vuxen tolkar och gestaltar den. Själva 

bläddrandet gör att barnet kan påverka och själva bestämma hur fort sagan skall läsas, om 

man ska backa tillbaka i sagan eller stanna upp. Genom att bläddringen är så olika kan samma 

saga ändra karaktär från gång till gång.  

 

2.10 Intresse för sagor som berättas 
 
Enligt Ärnström och Hagberg (1991) kan lyssnaren lockas med genom att ge en känsla av var 

berättelsen utspelar sig. Att kunna föreställa sig en miljö, huvudpersoner, ett bekymmer eller 

problem. Den som lyssnar vill veta hur problemet ska lösas. Under berättandet ska det bli en 

kontakt direkt med lyssnaren och det ska finnas en ögonkontakt. Berättaren ska inte berätta 

för fort, den som lyssnar måste få tid till att fantisera. Berättelsen behöver stanna upp ibland 

för att ge liv i historien. Det är viktigt att våga vara sig själv vid berättandet. Är det barn som 

inte är så gamla kanske berättaren behöver illustrera med sin kropp för barn har svårare att 

föreställa sig det som det berättas om. Tonfall är lika viktigt som orden som sägs. För att få 

barnen att komma i stämning kan berättaren be dem att tänka på om de har hört berättande 

från någon annan. Det är bra att visa dem något som passar ihop med sagan. Det fungerar ofta 

bra att sitta i en ring under berättandet. Det är betydelsefullt att ögonkontakten finns med 

under berättarstunden. Berättande kan ge samhörighet och en värmande känsla för lyssnaren 
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samtidigt som det stärker deras koncentrationsförmåga. ”Lyssnarstunden hjälper dem att låta 

fantasin verka inombords istället” (Ärnström, Hagberg, 1991:72). 

 

Dejke (2006) anser att den egna rösten, hur händerna används och mimiken betyder mycket 

vid berättandet. Är det yngre barn som inte känner till så många ord behövs kanske saker att 

visa till sagan. Hennes tips om sagostunden är att använda sagor du själv gillar, inte ha för 

bråttom vid berättandet, barnen måste kunna hinna med. Du kan dramatisera, men inte för 

överdrivet men heller inte för segt. Hoppa inte över svåra ord som finns och använd ett 

lyckligt slut. Du kan använda en ramsa att påbörja och avsluta sagostunden med. 

 

När du ska berätta bör du utgå från din berättarpersonlighet enligt Ekström (2004). Något att 

tänka på för en sagoberättare är att ha ögonkontakt med lyssnarna. Berätta tydligt med ett 

varierat röstläge, använda en bra satsmelodi det vill säga rytm, tempo och andning. Det är 

även viktigt att använda språket efter vilken ålder det är på barnen som lyssnar. Det kan även 

användas upprepningar för att få en annan effekt i berättelsen. Använd gärna rekvisita, små 

detaljer kan lyfta ett muntligt berättande och bli en påminnelse om berättelsens fokus. Det är 

enligt författaren viktigt att vara koncentrerad i berättarsituationen. 

 

Lindö (1986) skriver att bra berättarteknik är när berättaren är förtrogen med sagan, har ett 

fritt berättande och ögonkontakt med lyssnaren, genom att sätta barnen i en ring kan de få en 

känsla av gemenskap. 
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3. Metod 
 
Vi har valt att skriva om sagans betydelse i verksamheten. Genom våra erövrade kunskaper 

vet vi att barnen lär sig mest när de är intresserade av något. Hur väcker vi barnens intresse 

för sagan? Är det genom sagoläsning från bok? Är det genom att berätta sagan? Eller är det en 

kombination?  

 

3.1 Varför boksamtal och barnintervjuer? 
 
Chambers (1993) har skrivit om boksamtal. För att det ska bli ett bra samtal är det viktigt att 

parterna är engagerade i samma ämne. 

 

När vi säger något till andra, är vår personliga drivkraft alltså hoppet 

om att de ska tolka det vi sagt och hjälpa oss att förstå det bättre. Den 

gemensamma konsekvensen är att vi genom att slå våra kloka 

huvuden ihop, utvidgar vars och ens individuella tankeförmåga. 

 Chambers, 1993:28 

 

Chambers ställer sig frågan om barn är kritiker. Finns intresset för något så är det naturligt att 

vara kritisk från femårsåldern menar han. Läraren behöver vara tydlig med att han är 

intresserad av elevens upplevelser och tankar och att allt eleven berättar är värt att berätta. Det 

finns femåringar som kan prata om en bilderbok i nästan en timme. Det kan handla om att 

boken inte var något för dem. Vilket humör det var den dagen kan också avgöra hur samtalet 

blir. Författaren tar upp sammanhang, samtalen kan också vara flera som även innefattar 

vardagsprat. Det handlar även om respekt- Är det deras smak av bok? 

Fungerar inte ett boksamtal bra så kan läraren avsluta det med en förklaring om varför. Det 

kan också då bli så att eleverna vill fortsätta med samtalet om de har gott om tid. Genom att 

ha boksamtal om en bok kan göra att barn vill läsa om den när den hört andras tyckande. 

Tiden mellan från att ha läst till att samtala om boken får inte vara för lång för det kan 

medföra att vissa detaljer glöms bort. 

 
 
Enligt Doverborg och Pramling (2000) ska barnintervjuer göras för att vi pedagoger bättre kan 

förstå hur barnen tänker och genom det kan vi förbättra lärandemiljön. Vi kan använda det till 

utvärdering av vårt arbete. När barn vill veta och förstå något behöver de känna att det som 



  19 
 

görs är meningsfullt. För att det ska bli ett lärande måste det till intresserade barn. Vi kan 

stimulera hur barnens tankar utvecklar sig genom en intervju. Genom att ställa barnen inför 

situationer som innebär att de behöver tänka kan jag som pedagog få reda på hur barnet 

tänker.  

Enligt författarna ska vi göra intervjun på en plats som är lugn då barnen kan koncentrera sig 

på det de ska. Det ska heller inte komma in andra och störa. Praktiska saker som till exempel 

bandspelare ska finnas förberett. Det är bra att ha ögonkontakt under intervjun för att hålla 

kvar intresset. Vissa tider under dagen passar bättre till en intervju. Barnen ska inte vara trötta 

eller känna att de avbryts från något annat som är roligare. Hur länge intervjun håller på beror 

på lite olika faktorer. Vad det är för ålder på barnet och hur intresset är för en intervju. För att 

intervjun ska bli bra är det viktigt att pedagogen har en relation med barnet och att de har 

barnens förtroende. Om det eventuellt blir frågor som barnen inte vill svara på så ska 

pedagogen respektera det. Barnen ska känna att de är viktiga. De ska få veta vad intervjun ska 

handla om och varför den ska göras. När vi pedagoger ska tolka det som sagts är det bra att 

anteckna om vi sett något speciellt i deras kroppsspråk. En fördel med att använda 

gruppintervjuer med barn är att de kan förstå att tankar kan vara olika. Vi kan börja frågan 

med att be barnet att berätta om något. Då blir frågan lättare att få. Det kan mer bli till ett 

samtal då och inte ett förhör. Genom att möta barnen i vardagen har pedagogen en fördel vid 

en analys och tolkning. Men det krävs en öppenhet hos pedagogen. Tolkningarna kommer att 

bli subjektiva för att pedagogen tolkar utifrån egna erfarenheter och kunskaper. I det 

vardagliga arbetet gör det inget eftersom pedagogens arbete kommer att utgå från dennes 

förståelse. Men är det istället en analys till ett vetenskapligt arbete är det viktigt att förklara 

hur analysen har kommit till och att det finns med utdrag från barnens tankar så att den som 

läser arbetet själv kan avgöra tolkningarnas tillförlitlighet.  

 

3.2 Varför observationer? 
 
LØkken och SØbstad (1995) har skrivit om observationer. En observation är enligt författarna 

att lägga märke till, iaktta eller hålla utkik efter något. ”Genom direkt observation kan vi få en 

mer fullständig bild av den företeelse vi studerar”(LØkken och SØbstad, 1995:37). 

Observationer kan säga något om relationer och det sociala samspelet mellan barn och även 

mellan vuxna och barn. Genom ett aktivt användande av sina sinnen, då gärna tillsammans 

med papper, penna samt en videokamera eller bandspelare, kan vi frambringa information 

som efteråt kan analyseras och bearbetas. 
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Enligt Patel och Davidson (2003) är observationer till stor hjälp när vi vill samla information 

som berör skeende och beteende i naturliga situationer. Beteende som relationer mellan 

individer, verbala uttryck, känslouttryck och liknande. Observationsmetoden kan användas för 

att komplettera information som vi har fått fram genom andra tekniker. 

 

Fördelar med observationer är att vi inte är beroende av att personerna som observeras har en 

tydlig minnesbild, vilket de ska kunna förmedla vidare för att bekräfta om vi uppfattat dem 

rätt. För att hjälpa individer som saknar förmåga till att kommunicera verbalt är 

observationsmetoden den teknik som kan hjälpa oss att få fram information enligt författarna. 

Observationsmetoden är inte beroende av individens villighet att lämna information. 

 

Nackdelar med observationsmetoden är att den är tidsödande. När man observera olika 

beteende kan det vara svårt att veta om de är representativa. 

 

  Observationer är en användbar och oundgänglig metod när man ska 

  studera vissa typer av företeelse. Men den rymmer också [...] en hel  

  del felkällor. Det gör att en observation ofta fungerar bra tillsammans 

  med andra metoder, t ex intervjuer. 

  

    LØkken och SØbstad 1995:60 

 

 

3.3 Val av metod 

 
För att uppnå vårt syfte samt få svar på vår problemformulering har vi läst relevant litteratur 

för ämnet. Vi har gjort en kvalitativ undersökning. Enligt Bryman (2002) innefattar en 

kvalitativ undersökning att tyngden ligger på orden. Det är ett tolkande synsätt där fakta inte 

kan mätas. Valet föll på att göra en kvalitativ metod för att få till stånd argument och 

diskussion kring sagans användning på förskolan. Genom att vi använde den metoden kunde 

vi bättre få fram åsikter och ståndpunkter hos intervjupersonerna. Vi är medvetna om att det 

finns nackdelar med denna typ av metod. Saker som dagsformen hos pedagog eller barn, 

intresset för sagan och miljöns utformning kan göra att svaren varierar.  Dessutom har vi gjort 

en fallstudie där vi undersökte två olika typer av sagosituationer och därefter gjordes tre 
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gruppintervjuer med barn. Totalt var det elva stycken barn som deltog. Grupperna bestod av 

fyra, fyra och tre barn vid intervjutillfällena och det var även en av oss pedagoger med i varje 

grupp. Denna pedagog var barnen väl förtrogna med. Intervjuer gjordes med en 

dramapedagog, en berättarpedagog och en bibliotekarie. Vid våra barnintervjuer använde vi 

oss av observationer, bandspelare och videokamera. Vid våra vuxenintervjuer använde vi oss 

av bandspelare.  

 

3.4 Urval 
 
Vi valde att intervjua elva barn från tre olika förskolor för att bredda undersökningen. Två av 

förskolorna ligger på landsbygden och en i en mindre stad. På två av förskolorna finns endast 

en avdelning medan den tredje förskolan består av två avdelningar. Alla barnen hade med sig 

en pedagog som de var väl förtrogna med. Barnens ålder var fem år. Anledningen till detta val 

av ålderskategori är att vi ville ha en utgångspunkt där barnen är i någorlunda samma stadium 

i utvecklingen. Barnen har även ett språk där de kan uttrycka sig verbalt vilket är av betydelse 

under intervjun. Vid en föreläsning kom en av oss i kontakt med berättarpedagogen som vid 

förfrågan lovade ställa upp på en intervju. Berättarpedagogen har arbetat som bibliotekarie 

och sagoberättare vid sagostunder på bibliotek. För närvarande arbetar hon på ett 

sagomuséum.   

Dramapedagogen har vi träffat i vår verksamhet. Hon fick en förfrågan om en intervju som 

genomfördes vid ett senare tillfälle. Dramapedagogens uppgift är att åka runt på olika 

förskolor i en kommun och ge inspiration i arbetet med barn kring barnlitteratur. 

Bibliotekarien sökte vi upp på ett bibliotek. Bibliotekariens uppgift är bland annat att 

tillhandahålla och rekommendera litteratur till låntagare, hon är ansvarig för barnböckerna. 

 

3.5 Genomförande 
 
Vi började med att en pedagog berättade sagan om Nasses taxi (Nordqvist, 1991) med hjälp 

av lite rekvisita, som var föremål från sagan. Därefter läste en annan pedagog Nasse hittar en 

stol (Nordqvist, 1988) från en bok. Böckerna hade samma huvudperson men olika handling. 

Båda sagoframträdandena tog tillsammans cirka tjugo minuter, de filmades och observerades. 

Vi använde oss av både observation med hjälp av filmkamera och intervjuer av barnen för att 

få ett så stort underlag som möjligt. Direkt efter genomförandet utfördes gruppintervjuer. 

Barn lever mycket här och nu och vi ville få ta del av deras intryck innan de färgades av 
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annat. Två intervjuer bandades och en filmades. Varje intervju med barnen tog ungefär tio 

minuter. Dramapedagogens intervju varade cirka tjugo minuter, berättarpedagogens intervju i 

cirka en timme och bibliotekariens intervju tog cirka trettio minuter. Anledningen till att vi 

valde dessa metoder; bandspelare och videofilmning var att kunna få med allt barnen sade och 

att vi kunde vara mer närvarande. Med hjälp av filmen skulle vi även kunna se miner, 

kroppsspråk och uttryck. Vi hade dels en intervjuguide för barnen (se bilaga 2) och dels en för 

de vuxna (se bilaga 1). För att även få vuxnas synpunkter av frågeställningen valde vi att göra 

intervjuer med personer som arbetar med sagan. Valet föll på en dramapedagog, en 

bibliotekarie samt en berättarpedagog.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
 
För att kunna bedöma en samhällsvetenskaplig undersökning är validitet och reliabilitet två 

viktiga kriterier. Validitet (giltighet) har enligt Bryman (2002) med olika typer av mätning att 

göra. Det handlar om att mäta något och samtidigt ta reda på om mätningen är tillförlitlig.  

Reliabilitet handlar om trovärdighet, skulle samma resultat uppstå vid en upprepning av 

undersökningen? (Bryman, 2002). Frågan är om vår undersökning skulle få samma resultat 

om vi hade gjort undersökningen vid flera tillfällen, med andra barn eller annan konstellation 

bland pedagogerna.  

 

3.7 Generalisering 
 
I en undersökning vilken är kvalitativ kan inte de personer som ingår i undersökningen vara 

typiska för en population. Det är snarast omöjligt att räkna eller beskriva populationen på ett 

exakt sätt i en sådan undersökning (Bryman, 2002). Eftersom våra förskolor i undersökningen 

inte arbetar på samma sätt med sagor och berättande går det inte att generalisera resultatet 

som framkommit under vår undersökning. Då tänker vi på miljöns påverkan, dagsformen hos 

barn och pedagoger och val av litteratur, samt att vi har gjort en liten undersökning. Det är 

även så att det är upplevelsen vi är ute efter och den är inte densamma vid olika tillfällen på 

grund av olika faktorer. 

 

3.8 Etik 
 
Enligt Bryman (2002) finns det olika etiska principer som gäller för svensk forskning. Vi som 

forskare ska berätta om syftet med vår undersökning för de som är inblandade. De måste 
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kunna känna att det är en frivillig medverkan och att de kan avsluta den när de vill. De 

inblandade skall i så stor omfattning som möjligt får information kring arbetet, så att de kan ta 

ett beslut kring att medverka eller inte i en undersökning. När det gäller barn krävs föräldrars 

samtycke och godkännande. Inga personuppgifter kring dem som medverkar i 

undersökningen får röjas, det vill säga det ska förvaras så att inga obehöriga kommer åt 

materialet. Materialet måste användas konfidentiellt. De uppgifter vilka samlas in får endast 

användas till det tänkta arbetet. 

Materialet vi samlat in används endast till vår undersökning. Det ska heller inte kunna gå att 

identifiera personerna i vår undersökning. I vårt arbete har vi inte namngett förskolor eller de 

barn och vuxna vi har intervjuat. Vi har behandlat alla personuppgifter konfidentiellt.  Vi har 

lämnat ut en lapp till föräldrarna för deras samtycke till att deras barn deltar i vår 

undersökning (se bilaga 3). 

 

3.9 Bearbetning samt analys av litteratur och intervjuer 
 
Under vår utbildning till lärare i förskolan har vi under tidigare kurser kommit i kontakt med 

litteratur som blev relevant för detta arbete. Vidare har vi vid kontakt med bibliotekarien och 

berättarpedagogen fått förslag på användbar litteratur. Vi har sökt på bibliotek efter litteratur, 

både på universitetsbiblioteket och andra närliggande bibliotek. Våra sökord har varit: saga 

och berätta. Vi hjälptes åt att läsa och sammanställa relevant litteratur. Efter läsningen av 

litteratur gjorde vi gemensamt våra intervjufrågor till barn och vuxna.  Därefter gjorde vi våra 

intervjuer med de vuxna och barnen. Efter detta sammanställde vi gemensamt svaren från 

intervjuerna, våra observationer samt analyser av filminspelningarna. Under hela arbetet gång 

har vi haft vårt syfte i åtanke. 
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4. Resultat 
  

4.1 Intervju med berättarpedagogen 
 
Genom att ställa följande frågor fick vi svar på våra problemformuleringar. 

Hur tar barnen till sig sagan bäst? Hur upplever du barnens emottagande av sagan när den 

berättas respektive läses? Varför är det bra/viktigt att arbeta med sagor? Vad förmedlar vi 

med hjälp av sagan? Vad väcker vi med hjälp av sagan? 

 

Enligt berättarpedagogen tycker barn det är roligt att höra en historia och de tar till sig sagan 

på många olika nivåer. Som exempel tog hon upp folksagor vilka var moraliserande. De gav 

hopp och de svaga klarade sig även om de var svaga och rädda. Vidare menar hon att 

berättandet går mer direkt in i lyssnaren. Den kan koppla till egna erfarenheter där olika saker 

i berättandet berör på olika sätt. Berättandet är en annan dimension, ett samspel, där man kan 

väva in barnen i sagan. I berättandet går det att använda små trix där dialog och ögonkontakt 

är viktiga ingredienser. Till exempel kan det vara en stökig pojke, ”då kan man säga att 

pojken i sagan hade en likadan tröja som du” (se bilaga 6). Hon anser att barnen tror mer på 

det som berättas, ofta kan barnen fråga om det är sant det jag berättar. 

 

Hennes upplevelser av hur barnen tar emot sagan när den berättas respektive läses är att 

barnen lever sig in i sagan. De är väldigt uppmärksamma, men med en bok blir det dock mer 

avbrutet, det blir inte samma flyt och ögonkontakten missas. Det går kanske istället att bara 

använda bilderna i boken och visa dem, samtidigt som det berättas runt bilderna. Det blir mer 

flyt vid berättande. 

 

Berättandet är vårt ursprungliga sätt att kommunicera, nästan det allra äldsta sättet. Så när två 

människor kom samman fick de ett språk ihop. De vanliga människorna kunde inte läsa. Det 

fanns en sensmoral en mening med de gamla berättelserna, det är en av orsakerna till att sagor 

är viktiga att arbeta med. I de klassiska sagorna fanns det onda och goda, det goda vinner 

alltid. Med sägner och skrönor får vi en lärdom och begreppsvärld, en förståelse för hur 

människor hade det förr. Det går att använda på många plan. ”Många barn i dagens samhälle 

sitter ofta en och en vid sina datorer, då behövs det en personlig närhet. En som tittar dig i 

ögonen och pratar direkt med dig” (se bilaga 6). Redan i magen kan det berättas för barnen. 

Hon berättade att hon har sagostunder för barnen redan när de är i sex- månadersåldern. Hon 

pekade på vikten av rytmen och orden i ramsorna. 



  25 
 

Med hjälp av sagan kan vi förmedla hur människorna levde förr och det går alltid att reda ut 

allting. Vi förmedlar lärande och ju mer vi pratar och samtalar med barnen desto mer lär de 

sig. Hon tycker att böcker ska vara en naturlig del i hemmet. Ju mer sagor barnen hör desto 

bättre språkutveckling får de. Barnen kommer i ett underläge om de inte kan språket. De barn 

som är bokslukare får även bättre betyg i andra ämnen. Hon lyfter upp frågan om hur vi ska 

göra med pojkarna för att få dem att upptäcka att böcker är kul. 

 

Med hjälp av sagan väcker vi hela registret, det vill säga skrämma, skratta samt känslan av 

empati och sorg. I sagan kan vi se det bakvända och händelser som är tvärtemot, även vuxna 

som bär sig dumt åt. Det vi väcker med hjälp av sagan kan ge varierat uttryck hos barnen. Hur 

de suger in sagorna påverkas av vilka sagor som presenteras. Alla är ju inte mottagliga för alla 

sagor. Sagor är även väldigt användbara i skolundervisningen. 

 
 

4.2 Intervju med dramapedagog 
 
Genom att ställa följande frågor fick vi svar på våra problemformuleringar. 

Hur tar barnen till sig sagan bäst? Hur upplever du barnens emottagande av sagan när den 

berättas respektive läses? Varför är det bra/viktigt att arbeta med sagor? Vad förmedlar vi 

med hjälp av sagan? Vad väcker vi med hjälp av sagan? 

 

Hon anser att barnen bäst tar till sig sagan vid berättande. Då finns det ögonkontakt, mimik, 

gester och tonfall. Genom berättandet gör barnen sina egna bilder och bilderna blir så hemska 

som de själva vågar. Med böcker blir det svårare när barnen ska vänta på att få se bilderna i 

boken. Barnen hänger upp sig på bilderna. 

 

Barnen ser bättre och hon upplever att det är lättare att se barnens emottagande av sagan när 

den berättas. Då blir barnens ögon större. När de blir rädda kanske de kryper nära en vuxen. 

”Det blir en helhetsupplevelse, en upplevelse med hela kroppen” (se bilaga 5). Hon upplever 

att med bok blir det inte den friheten och inte samma upplevelse. 

 

Hon tycker att det är viktigt att arbeta med sagor för att därigenom tryggas barnens fantasi och 

de kan göra egna inre bilder. Det blir en motvikt mot tv- bilder och datorer. Hjärnan får jobba 

själv och göra sina egna bilder, du kan sätta in dig själv i sagan. I sagor kan olika känslor 

bearbetas som, rädsla, ilska och glädje. 
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Med hjälp av sagan kan vi förmedla känslor, gemenskap och hopp. Vidare pratade hon om 

sagans läkande kraft. Om barn har det svårt hemma kan de identifiera sig med personerna i 

sagan. Till exempel med en hjälte i sagan så löser det sig och det inger något slags hopp. Vi 

kan gå in i olika känslor och det är inte på riktigt. Det är inte så farligt men vi får ändå prova 

på det. 

 

Med hjälp av sagan väcker vi fantasi, olika känslor och vi kan fantisera fritt. Det finns inga 

rätt och fel i sagan. Om vi till exempel gör ett besök på ett sagomuseum så gör det inget om vi 

inte kan alla sagorna som finns där. Vi kan ta reda på vad barnen är intresserade av. Det 

väcker många samtal. ”Vi kan ställa frågor till barnen. Vad tror du?” Hur gammal är den?” (se 

bilaga 5). Vi kan trigga deras fantasi. Med hjälp av sagan väcker vi barnens 

minnesbearbetning. De kan lära sig återkoppla och återberätta. 

 
4.3 Intervju med bibliotekarien 
 
Genom att ställa följande frågor fick vi svar på våra problemformuleringar. 

Hur tar barnen till sig sagan bäst? Hur upplever du barnens emottagande av sagan när den 

berättas respektive läses? Varför är det bra/viktigt att arbeta med sagor? Vad förmedlar vi 

med hjälp av sagan? Vad väcker vi med hjälp av sagan? 

 

Hon anser att barn tar till sig sagan bäst när de känner igen mycket i sagan. Sagan kan passa 

olika beroende på intressen. Vi vuxna kan tycka att något är roligt men barnen kan uppleva 

det skrämmande. Hon läser inte så mycket för barn men hon anser att i bilderböcker 

kompletterar bilderna texten. ”Det de inte förstår, kan de förstå genom bilden” (se bilaga 4). 

Överallt är det bilder vilka stimulerar fantasin, läsandet och berättandet, men bilderna kan 

även var stöd. Läsandet och berättandet kompletterar varandra. Kommunikation är viktigt så 

de får språket. 

 

Hon upplever att barnen tar emot sagan mer uppmärksammat vid berättandet än vid läsandet, 

trots att berättaren kanske inte är någon bra berättare. Hon pekar på vikten med ögonkontakt. 

Vid läsning anser hon att det är betydelsefullt att titta på barnen. 

Hon tycker att det är viktigt att arbeta med sagor för att det stimulerar fantasin och utökar 

ordförrådet. Hon pekar på vikten av verklighetstrogna berättelser. Det ger bekräftelse på vissa 
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saker, kanske inte för de små barnen. Trots att folksagor ej är i nutid kan barnen ändå ta till 

sig delar av sagan till exempel slughet och magi. 

Med hjälp av sagan förmedlar vi lite hur det var att leva förr. Vi kan även förmedla hur det är 

att vara annorlunda, stark, slug och smart. Sagan stärker dem i sin personlighet. Fast personen 

är liten kan den var slug och smart. Genom sagan breddas ordförrådet och de kan ta till sig 

gamla uttryck. Med hjälp av sagan väcker vi fantasi. Barnen får tänka i egna bilder. Vi kan få 

gemenskap mellan de olika generationerna eftersom vi har läst och berättat samma sagor och 

historier. 

 

4.4 Intervjuer med barnen 
 
Genom att ställa följande frågor fick vi svar på våra frågeställningar. 

Kan du berätta vad du tyckte om sagan?(sagoläsning från bok) Vad var roligt, konstigt, 

tråkigt och spännande? Kan du berätta vad du tyckte om sagan (berättande utan bok) Vad var 

roligt, konstigt, tråkigt och spännande? Vad är det som inte är likadant i saga/berättande? 

Vilket tyckte du var bäst, saga eller berättande? Varför? Vi har valt att använda många av 

barnens uttryck för att tydligt visa på deras upplevelse (se bilaga 7) 

 

Alla utom ett av barnen tyckte att sagoläsning från bok var bra. De uttryckte det som ”bra, 

roligt, tokigt, jättespännande och skitabra” (se bilaga 7). Det roliga vid sagoläsning från bok 

var att han (Nasse) satt på fel håll, få den i present, när han satt upp och ner i stolen, gubben 

med radio, när han satt på huvudet, när han gick med stolen på magen och när han hittade 

sakerna. Det konstiga vid sagoläsning från bok var; tanten att hon tyckte att hon satt bra, när 

han stod på nacken, när han hade stolen på ryggen och när han hade stolen där uppe på 

huvudet. När han satt på den, när den stod upp och när han satt på den när stolen var upp och 

ned. När han skulle sätta sig på stolen och satte sig på ryggstödet. Majoriteten av barnen 

hittade inget tråkigt vid sagoläsning från bok. Några kommentarer var att det var tråkigt för 

det rör sig inte i en bok och när han (Nasse) bara gick och gick så var det inga roliga bilder. 

När han (Nasse) satt med radion i knäet. Det som var spännande var den gamla gubben, 

gubben som hade hängslen för han var så bestämd. När han (Nasse) hittade stolen och flera 

tyckte det var spännande för de inte hade hört sagan förut. Någon tyckte att alla bilderna var 

spännande. 
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När sagan berättades utan bok tyckte alla den var bra. De uttryckte det som bra för 

nedförsbacken, träffade kaniner, roligt, mer spännande när bilderna rör på sig. Hon 

(pedagogen som berättade) var tokig i hela sagan. När hon körde nedför backen och uppför 

backen, när hon körde snabbt och sakta. Det var bra när kaninen kom. Det roliga vid 

berättande utan bok var att han (Nasse) trodde att det var tungt för de med ull (kaninerna och 

damen med pälskappa) var det uppförsbacke och utan ull (läraren) så var det nedförsbacke. 

Egentligen är ju ull jättelöst. Majoriteten av barnen tyckte att det var roliga episoder i 

berättandet utan bok och några kommentarer var att det var roligt när det gick snabbt, när 

kaninen åkte, träffade kaninerna och skottkärran var rolig för den körde snabbt. Det konstiga i 

sagan vid berättande utan bok var att det var fel färg på mössan (berättaren använde en vit 

mössa) och för att läraren var lättare än ullen. När han åkte upp med kaninen så gick det inte, 

det var uppförsbacke, han kollade nog bara på kaninen. Lite där när det var uppförsbacke och 

det. Majoriteten av barnen kom inte på något som var tråkigt i sagan vid berättande. Någon 

kommentar var att halva sagan var tråkig och det var när den ulliga tanten kom. Det var så 

himla tungt och hon skällde. En annan kommentar var att det var svårt att komma ihåg. 

Majoriteten av barnen tyckte att allt var spännande i sagan vid berättande. Kommentarer var; 

när den körde så snabbt, det var så att någon hoppade till och när tanten blev arg på Nasse för 

att det gick så tungt. 

 

Det som inte var likadant i saga/berättande var att; något barn tyckte det var lite bättre och 

roligare utan bok. Det var inte likadant för hon (pedagogen) läste inte. En fröken visade inte 

boken och bilderna rörde sig inte när en fröken berättade. Det känns verkligt när bilderna rör 

sig. ”När inte gubben kom, han kom inte för det var en annan saga. När inte gubben med 

hundarna kom och sura hängslegubben” (se bilaga 7). I en grupp ställde en av oss pedagoger 

frågan fel så barnen svarade på det som var gemensamt för saga/berättande. De lyfte då fram 

Nasse och skottkärran. Majoriteten av barnen tyckte det var bäst med berättande. Några 

kommentarer var att det var mer spännande när man inte läser. Det var bäst för att han (Nasse) 

inte visste att det var uppförs- och nedförbacke. 

 

4.5 Observationer och filminspelning av berättande utan bok samt av 
sagoläsning från bok 
 
Genom att observera och filma barnen då de fick lyssna till en saga berättad utan bok samt 

då de fick lyssna till sagoläsning från bok framkom följande. 
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Då barnen lyssnade till sagoberättande utan bok satt barnen stilla och koncentrerade och inga 

större rörelser med kroppen förekom. Barnens blickar var i princip fokuserade på berättaren 

under hela sagan. Med kroppsspråket visade barnen glädje och intresse. Några barn visade 

viss reservation och försiktighet. Någon hoppade till när pedagogen som berättade körde 

snabbt med skottkärran. Barnen uttryckte olika känslor genom rörelser och mimik vid samma 

tillfälle. När pedagogen som berättade ändrade tonläge fångades barnen upp på nytt.  Det 

förekom någon enstaka kommentar under sagostunden. 

 

Då barnen lyssnade till sagoläsning från bok var barnen förväntansfulla och intresserade, de 

satt stilla och fokuserade i början av sagoläsningen. Flertalet av barnen flyttade sig så nära 

pedagogen som möjligt när hon läste sagan. Allt eftersom sagoläsningen fortsatte började 

barnen röra sig mer, de tittade på miljön runt omkring sig och varandra. Vid bildvisningen var 

alla intresserade och ville se. Barnen gav spontana kommentarer till bilderna när de visades 

under hela sagoläsningen. Alla barnen satt på sina platser och väntade tills bilderna visades. 

Pedagogen vilken läste sagan var delaktig i diskussionerna kring bilderna när de visades. 

 

4.6 Band och filminspelning av intervjuer med barngrupperna  
 
Genom dessa inspelningar framkom följande. 

 

Alla barn var aktiva under intervjun. De var avslappnade och flertalet rörde på sig. 

Majoriteten av barnen hade svårt att sätta ord på vad de menade. Några barn tog hjälp av 

kroppsspråket och visade med hjälp av mimik och kroppsrörelser sina olika känslor de fått 

under sagostunden. 



  30 
 

5. Analys 
 
Utifrån våra problemformuleringar följer här en analys av det vi fått fram i den litteratur vi 

läst samt genom de barn- och vuxenintervjuer vi genomfört.  

 

I litteraturgenomgången pekar skolverket (2006) på vikten av att ha en pedagogisk 

verksamhet som utmanar och stimulerar barnens lärande och utveckling. I det som har 

framkommit i litteraturen och genom intervjuerna tar barnen till sig sagan på olika sätt, 

beroende på framförandet av pedagogerna, dagsformen hos alla inblandade, miljön samt 

intresse. 

 

5.1 Hur tar barnen till sig sagan bäst?(fråga till de vuxna) 
 
Under våra intervjuer framkom det att barnen tar till sig sagan på många olika nivåer. I 

berättandet lyfte de intervjuade fram samspelet genom ögonkontakt, mimik, gester samt 

tonfall. I sagoläsande från bok framkom det att bilderna kompletterar texten och det barnen 

inte förstår kan de förstå genom bilden. 

 

Påståendet i intervjuerna vilket handlar om berättande stämmer överens med vad Ekström 

(2002) framhåller. Där hon tycker att kroppsrörelser, minspel och ögonkontakt ger en 

påverkan på alla och färgar berättelsens utformning. Fast (2001) anser att ögonkontakt mellan 

lyssnaren och berättaren ofta är mycket god i och med att det inte finns någon bok dem 

emellan. Fast (Auraldsson, 2004) menar att för att skapa en mening i texten brukar ofta barnen 

som är i början av sin läskarriär ta hjälp av bilderna i boken. Granberg (1996) framhåller vad 

det gäller sagoläsning från bok att bilderna kan vara förklarande om texten är svår att förstå. 

Vidare synliggörs textens innehåll genom att de bildar en enhet, det vill säga ord och bild 

kompletterar varandra. 

 

5.2 Hur upplever du barnens emottagande av sagan när den berättas 
respektive läses?(fråga till de vuxna) 
 
Under våra intervjuer framkom det att barnens emottagande av sagan när den berättades gör 

att de lever sig in i sagan. De blir uppmärksamma och får en upplevelse med hela kroppen. I 

sagoläsning från bok framkom det att det blir mer avbrott inte samma flyt och ögonkontakt 

missas. En av de intervjuade påtalade att det även var viktigt med ögonkontakt vid 

sagoläsning från bok. 



  31 
 

Fox (2001) anser att ju mer känsla du uttrycker när du läser, desto mer fantastisk blir 

upplevelsen, genom att läsa med stor inlevelse, vara medveten om vad du uttrycker med hjälp 

av ögonen och ha ögonkontakt med barnen under läsningen. Fast (2001) menar att berättelser 

har ett magiskt sätt att fånga barnen på. Där de som lyssnar och berättar tillsammans skapar 

ett slags skådespeleri. Fördelarna med muntligt berättande är att det oftast uppstår en nära 

relation mellan berättare och lyssnare. 

 

5.3 Varför är det bra/viktigt att arbeta med sagor?(fråga till de vuxna) 
 
Under våra intervjuer framkom det att det är bra/viktigt att arbeta med sagor för att stimulera 

fantasin och utöka ordförrådet hos barnen. Barnen kan göra egna bilder efter att de har hört 

något om något. Vidare framkom det att sagan ger en personlig närhet där sagoberättaren tittar 

dig i ögonen och pratar med dig. Många barn i dagens samhälle sitter ofta en och en vid sina 

datorer. 

 

Auraldsson (2004) menar att genom sagan ger vi näring till fantasin vilket är av stor 

betydelse, för utan fantasi kan inget nytt hända. Vidare framhåller författaren att genom sagan 

och berättandet ger vi barnen många ord både vanliga, spännande och nya. Även Granberg 

(1996) framhåller att sagan väcker barnens fantasi och utvecklar språket. Enligt den engelske 

forskaren Margret Meek (Fast, 2001) visar forskning på att en god grund för lärande är 

berättelser och böcker. Berättelser och böcker utvecklar språket genom att de lär sig nya ord 

och språkets uppbyggnad. Ärnström och Hagberg (1991) anser att i en berättarsituation blir 

det en speciell stämning. Berättarstunden kan väcka bilder i huvudet vilket gör att det blir en 

mer personlig närvaro. 

 

5.4 Vad förmedlar vi med hjälp av sagan?(fråga till de vuxna) 
 
Under våra intervjuer framkom det att vi med hjälp av sagan förmedlar hur vi levde förr. Vi 

förmedlar lärande, känslor, gemenskap, hopp samt stimulerar språkutvecklingen. Dessutom 

har sagan en läkande kraft. 

 

Enligt Auraldsson (2004) kan vi genom sagan vidga barnens erfarenhetsramar, samt ge dem 

massor av levande kulturhistoria utan att använda pedagogiska pekpinnar. Författaren 

framhåller att genom sagan och berättandet ger vi barnen många ord både vanliga, spännande 

och nya. Vidare delar vi med oss av kunnandet att bilda satser samt begrepp och sätt för att 
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kunna uttrycka sig. Granberg (1996) framhåller att sagor väcker barnens fantasi, underhåller, 

utvecklar språket, tränar koncentrationen, väcker intresse, grundar empati, förmedlar kunskap 

och kultur. Bibliotekstjänstförlag (Auraldsson, 2004) anser att just för att sagor och berättelser 

har en förmåga att engagera, förena och fascinera kan den även vara en hjälp till att lösa och 

bearbeta svåra känslor och allvarliga problem som barnen har. 

 

5.5 Vad väcker vi med hjälp av sagan samt hur väcker vi barnens intresse 
för sagan?(fråga till de vuxna) 
 
Under våra intervjuer framkom det att vi med hjälp av sagan skapar gemenskap mellan olika 

generationer. Vi väcker fantasin och olika känslor. Det kan vara att skrämma, skratta, 

framkalla empati och sorg. Vidare kan barnen skapa egna bilder. Dessutom väcker vi barnens 

minnesbearbetning. Det kan lära sig återkoppla och återberätta. 

 

Den engelska forskaren Carol Fox (Fast, 2001) anser att barn vilka får ta del av ett stort utbud 

av berättelser genom traditionella sagor, ramsor samt rim lär sig på vilket sätt en berättelse 

byggs upp. Vidare får de kunskap kring språket vilket kommer till stor nytta när barnet själv 

ska berätta, samt då de ska lära sig läsa och skriva. Bibliotekstjänst (Auraldsson, 2004) lyfter 

fram vikten av att få höra berättelser, då sätts fantasin igång, det är språkutvecklande samt ger 

det en inspiration till att själva berätta. Enligt MØhl och Schack (1981) har upplevelsen störst 

betydelse för hur barnet påverkas. Om barnet inte får någon positiv upplevelse av litteraturen 

försvinner intresset för litteraturen. Positiva upplevelser kan vara fascination, engagemang 

och förtjusning. Positiva upplevelser och påverkan aktiverar fantasin. Vygotskij (1995) anser 

att fantasi spelar en mycket viktig roll för hur en människa utvecklas och beter sig. Den blir 

en resurs för att bredda människans kunskaper. Dejke (2006) anser att sagor är viktiga, för 

genom dem kan vi skratta, gråta och känna spänning. 

 

5.6 Intervjufrågor till barnen utifrån sagoläsning från bok 
 
Under våra intervjuer framkom det att majoriteten av barnen tyckte att sagoläsning från bok 

var bra. De tyckte handlingen och bilderna var roliga. Det som var roligt, konstigt, tråkigt och 

spännande var illustrationerna tillsammans med händelseförloppet tyckte majoriteten av 

barnen. 
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Fast (Auraldsson, 2004) menar att barnens förmåga att berätta kan få hjälp av bilderboken 

genom att titta på bilder. För att skapa en mening i texten brukar ofta barn som är i början av 

sin läskarriär ta hjälp av bilderna i boken. Nikolajeva (2002) framhåller att en bild kan berätta 

mycket. Det skulle gå åt många ord till att beskriva med ord hur en person ser ut exempelvis.  

 

5.7 Intervjufrågor till barnen utifrån berättande utan bok 
 
Under våra intervjuer framkom det att alla barnen tyckte att berättande utan bok var bra. 

Majoriteten av barnen tyckte att det var spännande och roliga episoder i berättandet utan bok. 

Överhängande delen av barnen framhöll att det var svårt att lyfta fram vad det var som var 

tråkigt.  Det som framkom kring barnens upplevelse av vad som var konstigt var dels att 

uppmärksamma detaljer (till exempel fel färg på mössan), dels barnens tidigare kunskaper 

mot vad som framkom i sagan (till exempel ull/gubbe vilket är tyngst). 

 

Fast (2001) lyfter fram att genom berättelsen kan de som lyssnar få olika typer av kunskap. 

Vidare menar författaren att detta sätt att arbeta hjälper till att göra själva undervisningen 

levande och det fångar ofta barnens uppmärksamhet. Granberg (1996) menar att om vi gör 

sagan likt en dramatisering blir det fördelar, som att många på en gång kan få upplevelser 

samtidigt och barnen kan få en upplevelse som är mycket mer visuell och konkret kring 

berättelsens text. 

 

5.8 Intervjufrågor till barnen utifrån skillnader i sagoläsning/berättande  
 
Under våra intervjuer framkom det att det som inte var lika i sagoläsning/berättande var att en 

pedagog varken visade (bilderna i boken) eller läste den (berättande utan bok). Vidare 

framkom funderingar kring på vilket sätt bilder kan visas. Majoriteten av barnen tyckte det 

var bäst med berättande utan bok. 

 

Ärnström och Hagberg (1991) anser att i en berättarsituation blir det en speciell stämning. 

Berättarstunden kan väcka bilder i huvudet vilket gör att det blir en mer personlig närvaro. 

Fast (2001) menar att berättelser har ett magiskt sätt att fånga barnen på. Vidare menar 

författaren att ögonkontakten mellan lyssnaren och berättaren ofta är mycket god, i och med 

att det inte finns någon bok dem emellan. Dessutom finns en stor frihet i själva berättandet, 

dels genom att berättaren har större rörelsefrihet dels att berättandet inte är bundet till någon 

text, vilket läsandet har. Ekström (2004) anser att som högläsare deltar du i språkmöten. 
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Högläsning skapar ett möte som blir lustfyllt och naturligt samtidigt som alla i mötet blir 

stimulerade. Nilsson Jan (1990) påtalar att boken kan även sätta igång funderingar hos barnen. 

 

5.9 Observationer och filminspelning av berättande utan bok samt av 
sagoläsning från bok 
 
Utifrån våra observationer, filminspelning samt den litteratur vi läst följer här en analys av 

det vi fått fram. 

 

Under våra observationer och filminspelning vid sagoberättande utan bok framkom det att 

barnen satt stilla och inga större rörelser förekom. Barnen var koncentrerade och blickarna var 

i princip fokuserade på berättaren under hela sagan. Genom sitt kroppsspråk visade barnen 

glädje och intresse för berättelsen. En viss reservation och försiktighet förekom hos barnen. 

De visade olika känslouttryck vid samma tillfälle under sagan. Några barn hoppade till när 

pedagogen som berättade körde skottkärran snabbt genom rummet. Barnen fångades upp med 

hjälp av ögonkontakt samt olika tonlägen hos pedagogen. Det förekom få kommentarer från 

barnen under sagostunden.  

 

Ärnström och Hagberg (1991) framhåller att det är betydelsefullt att ögonkontakten finns med 

under berättarstunden. Vidare menar författarna att berättande kan ge samhörighet och en 

värmande känsla för lyssnaren samtidigt som det stärker deras koncentrationsförmåga.  

Använd gärna rekvisita framhåller Ekström (2004), små detaljer kan lyfta ett muntligt 

berättande och bli en påminnelse om berättelsens fokus.  

 

Under våra observationer och filminspelning vid sagoläsning från bok framkom det att barnen 

till en början satt stilla, fokuserade och intresserade. En del försökte sätta sig så nära 

pedagogen som läste saga från en bok som det var möjligt. Under sagans gång började barnen 

under tystnad att röra mer på sig, de tittade på miljön runt om kring sig och på varandra.  

Under bildvisningen var alla intresserade och ville se bilderna. Det förekom spontana 

kommentarer från barnen samt pedagogen under bildvisningen. 

 

Fox (2001) påtalar att vid högläsning uppstår ofta ett samspel mellan barnet och den som läser 

och barnet får uppmärksamhet och omsorg. Svensson (2005) menar att när vi läser 

bilderböcker är det bra att låta barnen berätta och prata om det som är illustrerat. Vidare 
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menar författaren att dels barnen och dels pedagogen kan ställa frågor som, varför något är på 

något sätt. 
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6. Diskussion 
 
Vi är väl medvetna om att det inte är en heltäckande undersökning på grund av antalet 

observationer och intervjutillfällen. Antalet intervjupersoner som varit delaktiga i 

undersökningen gör att den inte är heltäckande samt dagsformen kan även ha påverkat 

resultatet. Vi har gjort en kvalitativ undersökning. Enligt Bryman (2002) innehåller en 

kvalitativ undersökning att tyngden ligger på orden. Det är ett tolkande synsätt där fakta inte 

kan mätas. Vi anser att upplevelser kan vara svårtolkade och särskilt hos barn. Det lutar vi 

mot vad Doverborg och Pramling (2000) anser. Enligt dem kommer tolkningarna att bli 

subjektiva för att pedagogen tolkar utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Det gör att 

undersökningen inte blir helt tillförlitlig. Vi har dock fått en liten inblick i hur vi kan använda 

sagan på bästa sätt i vår verksamhet. 

 

Valet av ämnet kändes rätt för oss genom att vi arbetar på förskolan där vi använder oss av 

sagan i den vardagliga verksamheten. Vi ville ta reda på hur vi på bästa sätt kan använda oss 

av den. I och med att vi arbetar i verksamheten har vi sett och upplevt fördelar med att 

använda sagan. Sagan kan fånga, väcka och nå barnen oavsett var de än befinner sig i 

utvecklingen, eller hur de än är i sin personlighet. Sagan roar, stimulerar till kunskap, 

stimulerar fantasin och kan hjälpa till att bearbeta barnens egna problem. Vi har förstått och 

fått bekräftat genom litteraturen vikten av att arbeta med sagor. Våra påstående kan lutas mot 

vad Granberg (1996) framhåller. Hon anser att sagor väcker barnens fantasi, underhåller, 

utvecklar språket, tränar koncentrationen, väcker intresse, grundar empati, förmedlar kunskap 

och kultur. Även Dejke (2006) anser att sagor är viktiga, för genom dem kan vi skratta, gråta 

och känna spänning. 

 

Vi tycker att detta arbete har fungerat bra. Vår tanke var att vi skulle få många infallsvinklar 

och det tycker vi att vi fått; genom att vi intervjuat barn, berättarpedagog, dramapedagog och 

bibliotekarie. Vi har sett många fördelar med att vara flera om arbetet. Vi har diskuterat 

tankar, funderingar och idéer. Alla har varit aktiva och vi har hela tiden hjälpt varandra att 

komma vidare. En fördel är att vi gjort tolkningen av barnens intervjusvar tillsammans. Vi 

tolkade inte hur barnen är i vardagen utan genom svaren. Pedagogerna kände ju inte alla 

barnen därigenom breddades tolkningarna. 
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Under våra intervjuer ville vi veta vilka upplevelser barnen får av sagan när den berättas/läses 

från bok och om det var någon skillnad. Vi fick fram att det blir en upplevelse med hela 

kroppen när sagan berättas enligt de vuxna vi intervjuade. Sagoläsning från bok har mer 

avbrott och inte samma flyt och ögonkontakten missas. Det var en positiv upplevelse för 

barnen dels när sagan berättades och dels när sagan lästes från bok. Skillnader var att boken 

inte lästes och att det inte visades några bilder. Vi upplevde att barnen fångades av både bok 

och berättande. Vi upplevde att barnen var mer koncentrerade och trollbundna vid berättandet 

utan bok. När sagan lästes från bok såg vi skillnader hos barnen. De behövde inte fokusera 

med blicken på den som läste utan bara just vid bildvisningen. En förklaring till barnens 

agerande under sagotillfällena kan vara att miljön var ny för många. Hade vi gjort tvärtom, det 

vill säga börjat läsa sagan från bok och avslutat med berättande utan bok kanske det hade sett 

annorlunda ut. Vi började med att de lyssnade till berättande utan bok. Vi funderar över om 

orsaken kan vara att de blev trötta för att de fick sitta så länge. Under våra intervjuer med 

barnen använde vi oss inte av frågorna vi har i problemformuleringen på grund av att de inte 

har kunskapen kring dem. Vi har använt oss av andra frågor till dem (se bilaga 2). 

 

Under våra intervjuer med de vuxna undrade vi varför det är bra med sagor? De lyfte då fram 

vikten av att stimulera fantasin, utöka ordförrådet, kunna göra egna bilder och den personliga 

närheten som sagan ger. Vi håller med i deras resonemang. Vi vill speciellt lyfta fram fantasin 

vilket även Vygotskij (1995) gör då han menar att fantasi och verklighet hör ihop på många 

sätt. Det vill säga desto mer individen är med om i verkligheten desto fler tillfällen till fantasi 

uppstår och tvärtom. Han anser att fantasi spelar en mycket viktig roll för hur en människa 

utvecklas och beter sig. Vi vill också framhålla vikten av att sagan roar och att den kan 

bearbeta olika ämnen. Där behöver ingen känna sig utpekad. Detta tar även Pramling (1993) 

upp genom att framhålla att syftet med sagan kan vara läran kring sagor, dess budskap och 

underton. Att uppleva sagostämning, njuta av sagan och allt runtomkring sagoläsningen är ett 

sätt att få kunskap om sagor samtidigt får barnen kunskap om världen och hur man skall vara. 

 

Under våra intervjuer ville vi veta vilka fördelar som talar för att berätta sagan för barnen. Då 

framkom det att barnen lever sig in i sagan, de blir mer uppmärksamma, får en upplevelse 

med hela kroppen, mimik, gester, tonfall, ögonkontakten och barnen kan göra egna bilder, så 

hemska som de själva vågar. Vi håller med om detta och vi vill trycka på den stora fördelen 

med att kunna fånga upp barnen lättare vid berättandet utan bok. Det blir en annan kontakt när 

inte boken är emellan. Detta påstående kan luta sig mot vad Fast (2001) anser, att 
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ögonkontakten mellan lyssnaren och berättaren oftast är mycket god, i och med att det inte 

finns någon bok dem emellan. Dessutom finns det en stor frihet i själva berättandet. 

 

Under våra intervjuer ville vi veta vilka fördelar som talar för att läsa sagan från bok för 

barnen. Det framkom då att i sagoläsande från bok kompletterar bilderna texten och det 

barnen inte förstår kan de förstå genom bilden. Vi håller med om detta men vi vill även 

framhålla närheten vi kan få när vi läser en bok. Vi tycker det är viktigt att barnen får kontakt 

med böcker och bläddrandet det kan medföra. Vi tycker även att boken är en bra motpol till 

Tv och dator vilket även framkom i intervjuerna. Fast (2001) lyfter fram att barnet får en 

förståelse för att de små krumelurerna på papperet kan frambringa något vilket är roligt att 

lyssna till, här börjar läsprocessen. Anmärkningsvärt är att bibliotekarien inte mer tydligt lyfte 

fram vikten av att läsa och använda sagoböcker. 

 

Under våra intervjuer undrade vi hur vi kan väcka barnens intresse för sagan. Då framkom 

vikten av ett bra samspel genom ögonkontakt, mimik, gester samt tonfall. Det går att väva in 

barnen i sagan. Sagan kan passa olika beroende på intressen. Vi håller med om detta. Vi vill 

tillägga vikten av en bra och stimulerande miljö. Det ska finnas litteratur för olika intressen 

samt att barnen får vara med och välja litteratur. Vi pedagoger behöver vara engagerade och 

presentera det intressant för barnen. Det måste finnas böcker som passar barnens intressen och 

utveckling. Enligt MØhl och Schack (1981) måste litteraturen vara anpassad till barns sätt att 

tänka för att de ska ta till sig den. Genom att använda ett uttryckssätt som barnet kan förstå 

samt att ta hänsyn till barnets intresse, kan ge ett behov så att barnens kunskaper kan väckas. 

Utifrån intervjuer och observationer med barnen har vi fått fram att barnen upplevde 

sagotillfällena positivt. Enligt Fast (2001) finns inget entydigt svar för vilket som är bäst, att 

berätta eller läsa. Avgörande för om det blir berättande eller läsande är tillfället. 

 

I vår undersökning har vi endast jämfört mellan två olika sätt att framföra sagan. Om vi skulle 

göra en fortsatt undersökning eller om den skulle utvecklas kunde vi använda oss av flera 

andra sätt att presentera sagan. Det skulle kunna vara flanosaga, ritsaga och dramatisering. 

(Vilka upplevelser skulle det ge?) Kanske ska vi ta bort hela meningen?? Vi skulle även 

kunna använda oss av olika sorters sagor, till exempel sägner, folksagor och rimsagor. 
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7. Slutsats 
 
Vi har fått svar på våra problemformuleringsfrågor och frågeställning genom intervjuer och 

litteratur. Det är inte en självklarhet att berättande utan bok är bättre än sagoläsning från bok 

eller tvärtom. De kompletterar varandra. 

 

Enligt Granberg (1996) tycker de allra flesta att sagor ska finnas på förskolan men för 

verksamheten betyder det ändå inte så mycket. Vi undrar också varför det inte står något om 

sagan i läroplanen. Vi kan tolka att det är bra men inte att det tydligt står att vi ska arbeta med 

sagor. 
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9. Bilagor 
 

 
Intervjufrågor till berättarpedagog, dramapedagog och bibliotekarie 
(Bilaga 1) 
 

1. Hur tar barnen till sig sagan bäst? 

2. Hur upplever du barnens emottagande av sagan när den berättas respektive läses? 

3. Varför är det bra/viktigt att arbeta med sagor? 

4. Vad förmedlar vi med hjälp av sagan? 

5. Vad väcker vi med hjälp av sagan? 
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Intervjufrågor till barnen 
(bilaga 2) 

 
Läsning från bok 
 

1. Kan du berätta vad du tyckte om sagan?  
 

2. Vad var roligt, konstigt, tråkigt och spännande? 
 

 
Berättande utan bok 
 

3. Kan du berätta vad du tyckte om sagan? 
 

4. Vad var roligt, konstigt, tråkigt och spännande? 
 

 
5. Vad är det som inte är likadant i saga/berättande? 

 
6. Vilket tyckte du var bäst, saga eller berättande? Varför? 
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Till alla föräldrar 
(bilaga 3) 
 
Vi är 3 stycken som studerar till förskollärare på Växjö universitet. För närvarande ska vi göra 

ett examensarbete kring hur vi på bästa sätt kan använda sagan i vår verksamhet på förskolan. 

Vi kan därför behöva ha hjälp av ditt barn i olika typer av intervjuer och observationer. Det 

innebär att vi kommer att använda oss av filmkamera och samtal, med tanke på sekretessen är 

det betydelsefullt att vi har er fullmakt till detta. Filmen kommer endast att användas i detta 

arbete. Givetvis kommer inte ert barns namn eller personuppgifter att vara med. 

 

Vi som kommer att göra arbetet är Pernilla Salomonsson, Camilla Gunnarsson och Mari 

Ottosson. 

 

 

 

Markera det alternativ ni väljer. 

 

          Ja/vi ger vårt godkännande 

 

         Nej/vi ger inte vårt godkännande 

 

 

 

 

Datum  Barnets namn 

 

 

 

Förälderns underskrift 
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Intervju med bibliotekarie  
(bilaga 4) 
 
1. Hur tar barnen till sig sagan bäst? 

Jag läser inte så mycket för barn. De känner igen mycket i sagan. Det passar mig (intresset), 

kan de känna. Vi vuxna kan tycka att något är roligt men barnen kan uppleva det 

skrämmande. Bilderböcker- bilderna kompletterar texten. Det de inte förstår kan de förstå 

genom bilden. Överallt är det bilder. Stimulerar fantasin- läsandet och berättandet, men 

bilderna kan även vara stöd. Det kompletterar varandra, både läsa och berätta, kommunikation 

så de får språket. 

 

2. Hur upplever du barnens emottagande av sagan när den berättas respektive läses? 

Uppmärksamma barn vid berättande, de tar till sig fastän man kanske inte är någon ”bra” 

berättare. Ögonkontakt, titta på dem är viktigt att man ser dem vid läsandet. 

 

3. Varför är det bra/viktigt att arbeta med sagor? 

stimulerar fantasi 

utökar ordförråd 

viktigt med verklighetstrogna berättelser 

bekräftelse på vissa saker, kanske inte de små barnen. 

Folksagor- ej nutid men kan ändå ta till sig delar av sagan till exempel slughet och magi.  

skrivet i ny form 

 

4. Vad förmedlar vi med hjälp av sagan? 

lite hur det var att leva förr 

att vara annorlunda, t.ex. pojken med åsneöron 

stark 

slug 

smart 

stärka dem i sin personlighet fast man är liten kan man vara slug och smart 

bredda ordförrådet, ta till sig gamla uttryck. 
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5. Vad väcker vi med hjälp av sagan? 

fantasi 

tänka i egna bilder 

gemenskap mellan de olika generationerna vi har läst och berättat samma sagor och historier. 
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Intervju med dramapedagog 
(bilaga 5) 
 
1. Hur tar barnen till sig sagan bäst? 

De tar till sig sagan bäst vid berättande. Då finns ögonkontakt, mimik, gester och tonfall. 

Barnen gör sina egna bilder och bilderna blir så hemska som de själva vågar. Med böcker blir 

det svårare när barnen ska vänta på att få se bilderna i boken. 

 

2. Hur upplever du barnens emottagande av sagan när den berättas respektive läses? 

Det syns lättare vid dramatisering. Barnens ögon blir större. När de blir rädda kanske de 

kryper nära en vuxen. Det blir en helhetsupplevelse, en upplevelse med hela kroppen. Med 

bok blir det inte den friheten och inte samma upplevelse. 

 

3. Varför är det bra/viktigt att arbeta med sagor? 

Det är viktigt. Att trygga deras fantasi och göra egna bilder. Det blir en motvikt mot tv-bilder. 

Hjärnan får jobba själv. I sagor kan olika känslor bearbetas som; rädsla, ilska och glädje. 

 

4. Vad förmedlar vi med hjälp av sagan? 

Sagan har en läkande kraft. Vi förmedlar känslor, gemenskap och hopp. Om barn har det svårt 

hemma kan de identifiera sig med personerna i sagan. Med en hjälte i sagan så löser det sig. 

Det inger någon slags hopp. Vi kan gå in i olika känslor och det är inte på riktigt. Det är inte 

så farligt men vi får ändå prova på det. 

 

5. Vad väcker vi med hjälp av sagan? 

Med hjälp av sagan väcker vi fantasi, olika känslor och vi kan fantisera fritt. Det finns inget 

rätt och fel i sagan. Om vi är på besök på ett sagomuseum så gör det inget om vi inte kan alla 

sagorna. Vi kan ta reda på vad barnen är intresserade av, det väcker många samtal. Vi kan 

ställa frågor till barnen. Vad tror du? Hur gammal är den? Vi kan trigga deras fantasi. Med 

hjälp av sagan väcker vi barnens minnesbearbetning. De kan lära sig återkoppla och 

återberätta 

- minnesbearbetning 

- återkoppla 

- återberätta 
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Intervju med berättarpedagog 
(bilaga 6) 
 
1. Hur tar barnen till sig sagan bäst? 

Det är på många olika nivåer. Det är roligt att höra en historia. I folksagor var det 

moraliserande. Den svage klarar sig även om man är svag och rädd. Det ger hopp och man 

klarar sig. Vi kan koppla till egna erfarenheter, olika saker som berör. Berättandet går mer 

direkt in. De tror mer på det man berättar. ”Är det sant?” frågar ofta barnen. Man har 

ögonkontakt och mer dialog. Berättandet är en annan dimension, ett samspel. Man kan väva in 

barnen i sagan. Det kan vara en stökig pojke, då kan man säga att pojken i sagan hade en 

likadan tröja som du (till den stökige). Det går att använda små trix. 

 

2. Hur upplever du barnens emottagande av sagan när den berättas respektive läses? 

Barnen lever sig in i sagan. De är väldigt uppmärksamma. Med en bok blir det avbrutet, det 

blir inte samma flyt. Det går i stället att kanske bara använda bilderna i boken och visa dem 

och samtidigt berätta runt bilderna. Det blir mer flyt vid berättande. Vid bok- missar man 

ögonkontakten 

 

3. Varför är det bra/viktigt att arbeta med sagor?  

Berättandet är vårt ursprungliga sätt att kommunicera, nästan det allra äldsta sättet. Två 

människor kommer samman och har ett språk ihop. Hon pratade om de vanliga människorna 

som inte kunde läsa. Bland det äldsta sättet, det var att berätta. Det var en mening med de 

gamla berättelserna, det fanns en sensmoral. I de klassiska sagorna fanns det onda och goda. 

Det goda vinner alltid. Många barn i dagens samhälle sitter ofta en och en vid sina datorer, då 

behövs det en personlig närhet. En som tittar dig i ögonen och pratar direkt med dig. 

Med sägner, skrönor får vi en lärdom och begreppsvärld, för dem var troll levande. Man 

visste inte bättre. En förståelse för hur människor hade det. Det går att använda på många 

plan. Redan i magen kan det berättas för barnen. Hon berättade att hon har sagostunder för 

barn redan när de är i sex-månadersåldern. Rytmen och orden i ramsorna. 

 

4. Vad förmedlar vi med hjälp av sagan? 

Det går att förmedla hur man levde förr. Det går alltid att reda ut allting. Lärande: ju mer vi 

pratar desto mer lär de sig, samtal, böcker-en naturlig del i hemmen. Ju mer sagor de hör 

desto bättre språkutveckling. Barnen kommer i ett underläge om de inte kan språket. De barn 
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som är bokslukare får även bättre betyg i andra ämnen. Hur gör vi med pojkarna? Hur 

upptäcka att det är kul? 

 

5. Vad väcker vi med hjälp av sagan? 

Vi väcker med hjälp av sagan: 

- hela registret 

- skrämma 

- skratta 

- bakvända och tvärt emot 

- vuxna som bär sig dumt åt 

- empati 

- sorgligt 

- uttryck varierat hos barnen 

 

Hur de suger in sagorna påverkas så mycket av vissa sagor. Alla är ju inte mottagliga. Sagor 

är väldigt användbart i skolundervisningen också. 
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Intervjusvar från barnen 
(bilaga 7) 
 
1. Kan du berätta vad du tyckte om sagan när den lästes?  

Alla utom ett av barnen tyckte sagan från bok var bra/jättebra. Kommentarerna från dem var 

att sagan var rolig, tokig, jättespännande och skitabra. En tyckte det var tråkigt för att hon inte 

hoppade till och ut från boken. 

 

2. Vad var roligt, konstigt, tråkigt och spännande? 

Roligt: Barnens upplevelser om vad som var roligt i sagan som lästes var gubben med radio, 

när Nasse satt upp och ner i stolen, satt på fel håll, när han hittade sakerna, den farbrorn som 

var lite arg, den var bra och jättekul. Den var rolig när han satt på huvudet, ”Han kunde 

faktiskt bryta den då”. Bilderna var roliga och när han bara gick med stolen på magen. Det var 

roligt att Nasse inte visste vad stolen var för något. 

 

Konstigt: Det var konstigt med tanten som tycket att han satt bra. Ett par barn tycket det var 

konstigt när han skulle sätta sig på stolen. Det var även konstigt när han satte sig på 

ryggstödet, stod på nacken, när han hade stolen där upp på huvudet och när han satt på den 

när den stod upp. När han satt på den när stolen var upp och ner. 

 

Tråkigt: Det var tråkigt att det inte rör sig i en bok och ett par barn tyckte det var tråkigt när 

han bara var ute och gick. Då han var ute och gick var där inga roliga bilder och när han satt 

med radion i knäet. Det var flera barn som inte tycket det var något tråkigt. 

 

Spännande: Flera av barnen tyckte att den gamla gubben var spännande. Den sura gubben 

också för han hade hängslen och var bestämd. När han hittade stolen. Ett par barn tyckte allt i 

boken var spännande för de hade aldrig hört sagan innan. Alla bilder var spännande. 

 

3. Kan du berätta vad du tyckte om sagan när den berättades? 

När sagan berättades utan bok upplevde barnen att den var bra, rolig och spännande. Den var 

bra när kaninen kom upp. 
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4. Vad var roligt, konstigt, tråkigt och spännande? 

Roligt: Ett barn tyckte det var roligt att en kompis hoppade till. Ett barn kom inte ihåg något 

först. Det var roligt med kaninerna tyckte ett par stycken. Det var flera som tyckte upp och 

nedför backen med farten var roligt. En beskrev det så här: - Jag tyckte det var roligt med att 

han trodde att det var tungt för att de med ull var det uppförsbacke och utan ull så var det 

nedförsbacke. Egentligen är ju ull jättelöst. 

  

Konstigt: Ett barn tyckte att det var konstigt med Nasses färg på mössan. (Det var inte samma 

färg i bok som i berättande). Lite där när det var uppförsbacke och för att läraren var lättare än 

ullen. När han åkte upp med kaninen så gick det inte, det var uppförsbacke, han kollade nog 

bara på kaninen. 

 

Tråkigt: Det var knappt någon som tyckte det var tråkigt. Ett barn tyckte att halva sagan var 

tråkig och det var när den ulliga tanten kom för det var så himla tungt och när hon skällde. 

 

Spännande: De flesta tyckte att allt var spännande. Något barn tyckte det var spännande när 

tanten blev arg på Nasse för att det gick så tungt. En tyckte det var spännande när den körde 

så snabbt. 

 

5. Vad är det som inte är likadant i saga/berättande? 

En skillnad var att berättaren inte öppnade boken. Hon läste den inte. 

I boken rörde sig inte bilderna. Ett par barn tyckte det var lite bättre, roligare och verkligare 

utan bok det vill säga vid berättandet. När inte gubben kom, han kom inte för att det var en 

annan saga. När inte gubben med hundarna kom och sura hängslegubben. Annars tyckte ett 

par barn att det inte var någon skillnad. 

 

6. Vilket tyckte du var bäst, saga eller berättandet? Varför? 

I kommentarerna från barnen framkom det att berättandet av sagan fick lite majoritet över 

läsandet av sagan. Ett barn tyckte det var mer spännande när sagan berättades. Ett annat barn 

tyckte läsningen av sagan var mysigare för då är den längst, tar längst tid. 


