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Förord 
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personer. Vi vill tacka dessa personer: 
 
Läs- och referensgruppen, utan dem skulle denna undersökning aldrig blivt till. 
 
Birgitta Öberg, vår handledare som funnits till stöd och vägledning när vi behövt henne. 
 
Grupphandledningsdeltagarna, som gett oss konstruktiv kritik och goda råd. 
 
Till sist vill vi tacka våra familjer och vänner som stått ut med oss under denna tid.  
 
Tack allihopa! 
 
December 2005 
 
 
 

Anniqa Henriksson    Marika Sieppi 
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Abstrakt 
Syftet med vårt arbete var att studera hur väl barn utökar sin ordförståelse med hjälp av de nya 
ord som sagan förmedlar. Arbetet genomfördes under fem veckor i en förskoleklass. De tre sagor 
som valdes ut för detta arbete var ”Askungen”, ”Rödluvan” och ”Enfaldige Jack och trollkarlen”. 
Dessa tre sagor bearbetades sedan av oss genom att vi valde ut tio ord i en av sagorna. De tio 
orden fördes sedan över till de andra två sagorna och fick i dessa ersätta liknande ord. Sagorna 
lästes sedan upp för barnen vid tre olika tillfällen. För att mäta om barnen ökade sin ordförståelse 
använde vi oss av enskilda barnintervjuer vid två tillfällen och observationer i början och slutet 
av undersökningen. Vi valde även att använda oss av en referensgrupp för att få en större 
tillförlitlighet i resultatet. Resultatet visar att några barn erhållit en ökad ordförståelse vad gäller 
vissa ord vid användandet av sagor i undervisningen.  
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1 Inledning 
På grund av vårt intresse för yngre barn har vi valt att studera vilken betydelse sagans användning 
i skolundervisningen har för ordförståelsen. Anniqa har i ett tidigare arbete undersökt om, och i 
vilken utsträckning, sagor används i undervisningen och Marika har arbetslivserfarenhet från 
förskolan. Med utgångspunkt från detta har vi kommit fram till att sagor används i stor 
utsträckning inom förskolan och vi vill gärna undersöka vilket inflytande detta har för 
språkutvecklingen. Då vi båda i framtiden kommer att arbeta med barn i skolans tidigare år, anser 
vi att kännedom om sagor och deras påverkan är viktig. Sagor är något som kan användas i flera 
ämnen; till exempel svenska, engelska, matematik och naturvetenskap.  
 

2 Bakgrund 
Sagor har en viktig inverkan på inlärningen hos små barn. Inom förskoleverksamheten använder 
sig pedagoger av sagorna dagligen vid temaarbeten inom matematik, skrivning och läsning, för 
att lära barnen om naturen och människan samt för att ge inspiration till leken. Sagan kan också 
innehålla moraliska värderingar, hur människan ska bete sig i grupper och ute i samhället samt ha 
betydelse för språkutvecklingen. Barn lär sig att utrycka sina känslor med hjälp av sagor 
(Pramling, Asplund & Klerfelt, 1993). Sagoläsning gör det möjligt att sätta in faktauppgifter i 
mänskliga sammanhang och sagorna tillhandahåller förklaringar på ett annat sätt än 
faktaböckerna (Egan, 1995). Barn bör redan i tidig ålder lyssna till sagor, då detta har stor 
betydelse för språkutvecklingen. I mötet med litteraturen utvecklas ordförrådet ständigt, likaså 
förmågan att konstruera meningar och fraser. Med hjälp av sagor klargörs och automatiseras 
språkets grammatik på ett omedvetet sätt (Rimsten-Nilsson, 1982). Sagor är en viktig del av vårt 
kulturarv och detta berikar barnens kunskap om omvärlden. Sagoläsning kan också användas som 
inspiration till många andra skapande processer såsom språklek, rim, ramsor, rytmik, bild, drama, 
och musik. (Ladberg, 1996). 
 
2.1 Tidigare forskning 
Det som länge intresserat forskarna är människans utveckling, från att vara ett skrikande 
spädbarn till att bli ett talande barn. Under 1900-talet kom den egentliga barnspråksforskningen 
igång och olika sidor av språket har stått i fokus. Den tidiga behavioristiska språkinlärningsteorin 
kan beskrivas som en enkel ”stimulus- och responsmodell”. Detta innebär att språkinlärningen är 
det stimulus, som framkallar en reaktion, vilket är responsen hos mottagaren. En relativt ny teori 
inom språkforskningen är Konnektionismen, i vilken intresset ligger på hur ord och ordformer 
lärs in. Professorn i lingvistik Noam Chomsky menar att förutsättningarna för språk redan finns 
hos barnet och att dessa endast behöver aktualiseras. (Westerlund & Segnestam, 1988). 
 
Två av de största språkforskarna är Jean Piaget och Lev Vygotskij som förespråkade ett kognitivt 
synsätt. Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för våra 
olika tankeprocesser (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognition). Piaget talade för en kognitiv 
språkteori, där individens mognad bestämmer nivån på den tankemässiga förmågan och där 
barnets språk utvecklas i sociala sammanhang. Det krävs dock att barnet har uppnått en viss 
mognad innan tillväxten av den kognitiva utvecklingen sker. Enligt Piaget har barnet från början 
ett egocentrerat språk, men när barnet blir mer och mer socialt utvecklas även språket alltmer. 
Förenklat menade Piaget att det är tänkandet som påverkar den språkliga utvecklingen, medan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognition
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Vygotskij å sin sida hävdade att det är den språkliga utvecklingen som styr tänkandet (Arnqvist, 
1993). Även Vygotskij forskade om den kognitiva teorin, men han ansåg att det mänskliga 
tänkandet utvecklas med språket som verktyg. Barnet går från det sociala till det individuella, , 
tvärtemot vad Piaget ansåg (Imsen, 1998). Vad dessa två teorier har gemensamt är att både Piaget 
och Vygotskij förutsätter att barnet har ett aktivt samspel med omvärlden (Arnqvist, 1993).  
 
Arnqvist skriver i sin bok Barns språkutveckling (1993) att det i huvudsak går att finna tre teorier 
till barnens språkutveckling. Den första av teorierna är att den beror på yttre påverkan, med detta 
menas miljön och det sociala runt omkring barnen. Den andra teorin om språkutvecklingen är att 
människan har en medfödd förmåga att utveckla ett verbalt språk. Den tredje teorin kombinerar 
de två andra med betoning på att språkutvecklingen är ett resultat av medfödd förmåga och 
stimulerande miljö. (Arnqvist, 1993). 
 
Bruno Bettelheim (1903-1990) en framstående barnpsykolog har studerat hur barn psykiskt 
påverkas av sagor (Bettelheim, 1989). Pramling, Asplund & Klerfelt (1993) har undersökt vad 
barn kan lära av sagan ur ett flertal olika aspekter. Dessa är bland annat talspråk, bildspråk och 
hur barn förstår olika budskap i sagorna. Språkutveckling – Hur man med hjälp av en saga kan 
öka barns berättarförmåga, ordförråd och ordförståelse (1996) är titeln på en undersökning som 
Redmo gjort, där hon kommit fram till resultat vad det gäller sagans betydelse för 
berättarförmågan och ordförrådet. Hon påpekar dock att denna undersökning inte medfört några 
resultat gällande ordförståelsen (Redmo, 1996).    
 
2.2 Språkutveckling 
Den första kommunikationen mellan barnet och föräldrarna börjar innan födseln och barnet 
känner igen mammans och pappans röster. Språkutvecklingen börjar i spädbarnsåldern vilket 
yttrar sig i skrik, rörelser och miner. Fastän denna kommunikation från barnets sida är mycket 
enkel är det viktigt för vuxna att uppmärksamma och försöka förstå dessa första försök till 
kontakt. Barnet börjar jollra och leka med ljud redan vid tre-fyra månaders ålder och härmar snart 
ljud omkring sig. Till en början jollrar barnet vokaler och senare, då muskulaturen i käkarna 
utvecklats, kommer konsonanterna. Detta joller kan vara svar på mammans eller pappans prat. 
Jollret förändras vid denna ålder och innehåller ofta en konsonant och en vokal och kan låta: ”ba” 
”ga” ”dä”. Barnet tycker om att pröva sina egna ljud och för dem är joller ett sätt att utforska och 
utveckla språket. De lär sig att härma vuxnas språkrytm och intonation. (Håkansson, 1998). 
 
Innan ett års ålder producerar barnet språkljud, så kallade proto-ord. Det börjar med enstaviga ord 
såsom ”ma-ma” eller ”pa-pa” för att följas åt av fler enkla vardagliga ord. Dessa ord uppfattas 
som riktiga ord men är jollerkombinationer. När barnet är omkring ett år börjar det sortera sina 
upplevelser och namnge saker i sin omgivning. Ordförrådet växer och det är vid denna tid som de 
första ”riktiga” orden brukar komma. Dessa ord behöver inte vara några ”riktiga” ord som vi 
känner igen men barnet har lagt en betydelse bakom dessa och de har därför samma funktion som 
riktiga ord (Westerlund & Segnestam, 1988). Ladberg (1999) menar att ordförståelsen alltid 
ligger före talet. En ettåring som säger ett enda begripligt ord kan förstå uppemot femtio ord. 
Detta kan föräldrarna bland annat se om de uppmanar barnet att göra något, exempelvis: ”hämta 
en filt, den ligger på sängen” (Ladberg, 1999). Tvåordssatser börjar barnet använda sig av vid 
ungefär arton månaders ålder. Barnets aktiva ordförråd omfattar två till fem ord, medan det 
passiva ordförrådet är mycket större. För det mesta använder sig barnet av ljudhärmande ord där 
hund blir ”vovve” och katt blir ”kisse”. Denna period kan kallas ett ”ordsamlingsstadium” och 
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kan verka som en tyst och enformig period, men det är det verkligen inte. Barnet samlar ständigt 
på sig nya ord och i slutet av det andra levnadsåret sker en ordexplosion i barnets 
språkutveckling. Barnet har nu 100-tals nya ord att använda sig av (Håkansson, 1998). En stor 
språklig utveckling sker sedan mellan två till fem års ålder. Det är i detta stadium som förmågan 
att kombinera enstaka ord till meningar växer fram. De grammatiska reglerna är självklara för 
barnen och de lär sig att använda dem relativt snabbt (Ladberg, 2003). 
 
Vissa ljud är svåra för barnet att bemästra, men vid tre-fyra års ålder behärskar många barn 
modersmålets uttal. När barnet är ca fyra år har det utvecklat sitt fonemsystem, men en del kan 
fortfarande ha svårt med ljud som l, r och sch. Svårigheter kan även uppstå när barnet ska uttala 
två konsonanter bredvid varandra, exempelvis kan tvätta bli ”tätta” och klocka bli ”kocka”. 
Under denna ålder ökar ordförrådet kraftigt och barnets språk blir allt mer likt de vuxnas. De kan 
bland annat föra en dialog och även sätta sig in i lyssnarens situation. Barnet är pratsamt, ställer 
mycket frågor och börjar uttrycka sig i tid (prata om idag och imorgon), i antal (”jag har tre 
dockor”), och prata om färger och former (”en röd fyrkant”). (Håkansson, 1998). 
 
När barnet har blivit fem år kan det återberätta vad det hört och sett. Nu använder sig barnet av 
både huvud- och bisatser och det aktiva ordförrådet har utökats till ca 1200-1500 ord. Det passiva 
ordförrådet är mycket större. Barnets hjärna konstruerar grammatik utifrån det tal barnet hör 
omkring sig. Så småningom utvecklar barnet ett så kallat automatiserat tal, vilket innebär att det 
kan tala utan att staka sig, det går automatiskt. Detsamma gäller förståelsen av tal. Barnet kan nu 
få sammanhanget klart för sig, även om det är något ord som det inte förstår. Efter att talet 
automatiserats kommer den fortsatta utvecklingen att bestå i andra språkliga förmågor såsom; 
ökat ordförråd, pragmatik samt i skriftspråket. (Ladberg, 2000).   
 
Vid sex års ålder har det aktiva ordförrådet utökats till att omfatta ca 2000 ord, medan det passiva 
är ca 14 000 ord. Barnets språk är nu i allra högsta grad aktivt och lekfullt. I de yngre åldrarna är 
rim, ramsor, sånger, fingerlekar, rörelsevisor och musik utmärkta sätt att förmedla språket till 
barnet. Vid denna ålder är det roligt att skriva sitt namn och barnet klarar ofta att läsa bekanta 
namn och ord (Håkansson, 1998). Barnet blir mer och mer medvetet om sitt eget språk samtidigt 
som det kommenterar och härmar andras språk. Vid denna tid använder sig barnet även av 
språket vid problemlösning. När barnet blir äldre är det viktigt att anpassa nivån på språket till 
åldern och utvecklingsnivån (Ladberg, 2000).  
 
Mellan sex och tolv år går språkutvecklingen inte lika snabbt som tidigare. Men nu börjar barnet 
uppfatta att språket är ett språk, vilket gör att de får större kontroll över själva ordförståelsen och 
användningen av språket. Språkförståelsen gör att barnet får en ny uppfattningsförmåga om sig 
själv och sin omgivning. Allt eftersom ordförrådet växer får barnet även en djupare uppfattning 
om ordens innebörd. De börjar förstå ironins betydelse och kan använda sig av det själva. 
(Hwang & Nilsson, 1996).  
 
I skolåldern blir barnet mer analytiskt och logiskt i sin användning av språket. Språkvetarna 
brukar räkna med att ett svenskt barn, som börjar skolan, har ungefär 10 000 ord i sitt ordförråd, 
med variationer naturligtvis. Vid denna beräkning avses det passiva ordförrådet, alltså de ord 
barnet kan förstå, medan det aktiva är betydligt mindre och kanske bara består av ett par tusen 
ord (Hwang & Nilsson, 1996). Centerheim-Jogeroth anser att alla människor som barn talar med 
påverkar deras språkutveckling samt att barnet behöver konstant språklig stimulans (Centerheim-
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Jogeroth, 1988). Medan Ladberg anser att människans ordförråd bygger på livserfarenheter. 
Utvidgandet av ordförrådet är en livslång process, där ordinlärning är någonting som aldrig 
avslutas. Detta är den stora skillnaden mot inlärning av grammatik, uttal och flytande tal, som vid 
en viss tidpunkt kan klassas som avslutade. Ordförståelsen ligger alltid steget före talet, detta 
följer livet ut. En människa kan förstå mer än vad han eller hon kan säga. Förståelsen är även mer 
motståndskraftig mot glömska, en människa som inte längre kan säga något på ett språk kanske 
ändå kan förstå det mesta som sägs på detta språk (Ladberg, 1999) 
 
2.3 Ordförståelse – semantisk utveckling 
Linell anser att mänsklig kommunikation är unik. Det finns ingen annan art som kan uppvisa en 
så komplicerad kommunikation som människan. Vår förmåga till kommunikation beror på att vi 
dels har ett levande ordförråd och även att vi har en uppsättning regler som gör det möjligt att 
kombinera orden till meningsfulla yttranden. Förståelsen av ett ord är en icke-observerbar 
psykisk process, men om den språkliga kommunikationen ska fungera, fordras det att detta 
uttrycks i ett observerbart beteende. (Linell, 1978).  
 
Ordförståelsen går att sammanfatta i några förenklade punkter där teorier från semantik, 
psykolingvistik och pragmatik förenas. Semantik kan kallas att beskriva betydelsen hos ord, 
satser och texter. Med andra ord beskriver den semantiska utvecklingen hur barn tillägnar sig 
ordbetydelsen och språkliga satser. Semantik syftar på ordens innebörd och mening. När ett barn 
lär sig nya ord handlar det om att kunna identifiera vilka ord och begrepp som passar tillsammans 
genom olika erfarenheter samt iakttagelser. Tidigare forskning visar med vilken lätthet nya ord 
lärs in och detta är en av orsakerna till den stora expansion ordförrådet genomgår under 
förskoleåren. Ett barn som för första gången stöter på ett nytt ord formulerar en preliminär 
hypotes om ordets betydelse och denna hypotes provar barnet sedan i olika situationer. Om 
hypotesen inte stämmer med de vuxnas tolkning av ordet förändrar barnet sin betydelse av ordet 
för att få denna att bättre passa de vuxnas. (Arnqvist, 1993). 
 
Den semantiska utvecklingen kan indelas i ord för objekt, handlingar och tillstånd. Ord för objekt 
syftar på substantiv (till exempel docka), ord för handling syftar på verb, substantiv eller 
preposition: som beskriver en handling exempelvis dörr, öppna, ut. Exempel på ord som syftar på 
tillstånd kan vara kall, varm eller blöt. De vanligast förekommande felen i barnens tal under de 
första åren är över- och underextension. Överextension innebär att barnet använder ett ord på fler 
saker än vad som är brukligt. Exempelvis blir alla kvinnor ”mamma”. Underextension innebär att 
de ord barnet kan har en alltför begränsad innebörd. Ordförrådet räcker inte till för det barnet vill 
förmedla. Ett exempel på detta kan vara ordet docka. Ordet docka betyder för barnet dennes egen 
docka, men vad heter någon annans docka?. (Arnqvist, 1993).  
 
Språkutvecklingen har även en annan aspekt. Denna aspekt är barnets eget deltagande i 
utvecklandet av sin vokabulär och bildandet av nya ord. Vid cirka två års ålder kan barnet bilda 
egna nya ord om denne upplever avsaknad av ord i sin vokabulär. Exempel på dessa ord kan vara 
”tunneltåg” och liknande föreningar. För att hjälpa barn i deras språkutveckling är det viktigt att 
barnen får respons på sina uttalanden, att det finns någon som rättar felaktig användning av ord. 
När barnet ges tillfälle att använda ord i olika sammanhang skapas möjligheter för barnet att 
avtäcka ordens innebörd. Genom att själv få använda ord kommer även ordförrådet hos barnet att 
öka. (Arnqvist, 1993).      
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Enligt Josephson använder olika individer språk på olika sätt beroende på ålder, kön, utbildning 
och en rad andra faktorer. Varje persons tolkning och förståelse av ord är i viss mån unik, och 
därför varierar också ordens betydelse från situation till situation. När en person ställs inför ett 
ord som denne ska tolka söks dess betydelse upp i långtidsminnet. Sökprocessen kan vara 
medveten eller omedveten. Om en person däremot ställs inför uppgiften att direkt uppge ett ords 
betydelse blir processen medveten. Sökprocessen sker på många ”vägar” samtidigt och sökningen 
kan misslyckas både helt och delvis. (Josephson, 1982). 
 
2.4 Sagor 
Nettervik (2002) skriver i I barnbokens värld att sagan ursprungligen kommer från Indien, 
Egypten, Assyrien och Babylonien. Den första kända sagosamlingen är ”Panchatantra”, som kom 
från Indien cirka 200 f. Kr. Sagorna har i urminnes tider levt vidare via muntlig tradition och har 
därmed på detta sätt fått olika innehåll. En saga dör aldrig, utan lever vidare och utvecklas i den 
tid den befinner sig. Det är därför det bland annat finns över 350 olika varianter på Askungen. 
Utvecklingen skedde långsamt, det var inte förrän på 1300-talet som någon nedtecknade ”Tusen 
och en natt” i Kairo. Därefter dröjde det ända tills 1697, då Charles Perrault kom ut med 
”Gåsmors sagor”, vilken bland annat innehöll ”Rödluvan” och ”Mästerkatten i stövlar”. På 1800-
talet satsade bröderna Grimm stort på att skriva ner sagor. De anställde ammor att återberätta 
sagorna för dem. En saga ansågs vara bra för barnen, för i den kunde man se hur det var ute i 
verkligheten, i alla fall om det var ammorna och pigorna som berättade dem. I övrigt var sagor 
bra för barnen då de fängslade barnens fantasi och slutade lyckligt (Nettervik, 2002). Lindö 
skriver att både barn och vuxna kan associera till sagans problematik samt att sagan 
tillhandahåller vägledning för dem (Lindö, 2005).   
 
Enligt Nettervik är en saga antingen en folk- eller konstsaga.  
 
En folksaga kännetecknas av att: 

• den inte har någon bestämd författare 
• den innehåller tretal, sjutal och tolvtal 
• den innehåller äventyrliga inslag, som häxor, troll eller talande djur 
• den är inte tidsbestämd, börjar ofta med ”det var en gång” 
• den är inte heller platsbestämd 
• det är mycket enkel psykologi i sagorna, till exempel god – ond, fattig – rik 
• personerna karakteriseras via egenskaperna, till exempel prins, vallpojke 
• den som är svag i början, blir oftast starkare, modigare och vinner både prinsessan och 

halva kungariket i slutet 
• den har alltid ett lyckligt slut.  
 

Exempel på folksagor är ”Askungen”, ”Rödluvan” och ”Snövit”.  
 
En konstsaga känns igen av att: 

• den har en bestämd författare 
• den har lånat sagomotiv ur folksagan 
• den har oftast goda illustrationer, till exempel av John Bauer 
• det är en medveten skapad litterär genre 
• den är tidsbestämd och namnger platser och personer 
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• den kan ha olyckliga slut. 
 

Exempel på konstsagor är ”Svinaherden” av HC Andersen och ”Kyrktuppen” av Topelius. 
(Nettervik, 2002). 
 
2.4.1 Barnens samspel med sagor 
Lindö anser att sagans terapeutiska funktion är viktig för alla barn. Genom sagan får barnen 
möjlighet att reflektera över sig själva och sina existentiella villkor såsom liv och död, gott och 
ont, kärlek och hat, skuld och ansvar samt en möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Många 
litteraturforskare ser sagor som en inkörsport till skönlitteratur. (Lindö, 1994).  
 
Bettelheim (1989)  anser att det är mycket viktigt att barn får ta del av vårt kulturarv och detta 
kan enligt honom litteraturen förmedla på ett utmärkt sätt. Vidare anser han att delaktighet i 
kulturarvet är en del i att kunna skapa sig en mening med livet. Det är även viktigt att litteraturen 
för barnet känns meningsfull just i detta stadium av barnets utveckling och att det tillhandahåller 
vägledning till en djupare insikt. Enligt Bettelheim är bra litteratur något som kan roa och väcka 
nyfikenhet hos barnet, egga barnets fantasi, hjälpa barnet att utveckla sitt förstånd samt hjälpa 
barnet att reda ut sina känslor. Det är vidare viktigt att litteraturen motsvarar barnets fruktan och 
dess förväntningar, att den ger erkännande åt barnets svårigheter och en möjlig vink till lösningar 
på dessa. Det är således av yttersta vikt att litteraturen kan knyta an till alla sidor av barnets 
personlighet och samtidigt stärka tilliten till barnets egen förmåga och till framtiden. (Bettelheim, 
1989).  
 
Sagor ger en unik inblick i människors inre problem och tillvägagångssätten för att komma 
tillrätta med dessa i samhället, inom ramen för barnets fattningsförmåga. Barnet behöver hjälp 
med att skapa sammanhang i sitt kaos av känslor, intryck samt i att få en moralisk uppfostran. 
Detta kan sagor tillhandahålla genom att på ett indirekt sätt visa på fördelarna med moraliskt 
handlande samt göra det begripligt och meningsfullt för barnet. Sagor har en förmåga att tala till 
alla delar av en människa samt att kunna förmedla till såväl det oerfarna barnet som den 
livserfarna människan. För att uppnå en känsla av självständighet, egenvärde och moraliskt 
ansvar så måste människan förstå vad som pågår på det medvetna planet för att sedan kunna ta itu 
med det på det omedvetna. (Bettelheim, 1989). 
 
Sagor ger människan en möjlighet att gestalta sina dagdrömmar, låta sina fantasier leva och på 
detta sätt ge sitt liv en bättre inriktning. Det budskap de flesta folksagor sänder ut till barnet är att 
livet består av hårda strider som inte går att slippa undan – de ingår i den mänskliga tillvaron. Om 
dessa strider tappert bemöts, kan de oväntade och ibland orättvisa prövningarna övervinnas och 
barnet kan i slutet stå som segrare. Sagor kan lära barnen det enkla faktum att det både finns gott 
likaväl som ont i oss alla. Barnet roas av sagan men samtidigt så förmedlar sagan om barnet självt 
och fostrar barnets personlighet. En saga kan ge insikt på så många olika plan och berika 
människor på så många olika sätt att det är svårt att göra rättvisa åt mångfalden av de tillskott den 
tillför barnens liv. (Bettelheim, 1989).  
 
Det är viktigt att välja saga utifrån barnets intressen. Visar barnet inte uppmärksamhet för sagan 
är det ett tecken på att dess motiv eller tema inte tilltalar barnet. Barnet kommer genom att ivrigt 
lyssna och genom att vilja höra sagan om och om igen visa vilken saga som är viktig. 
(Bettelheim, 1989). 
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Vid sagoberättande är samspelet mellan vuxna och barn avgörande. De vuxna vägleder barnet 
genom att framhäva, bekräfta, korrigera och vidareutveckla det som är betydelsefullt. Det är 
viktigt för barn att ha tillgång till engagerade vuxna läsare som förebilder för att ge barn lust att 
ingå i ”tolkningsgemenskapen”, det vill säga att barnet lär sig att avkoda texten. Att ge barnen 
möjlighet att ta del av denna gemenskap på ett lustfyllt sätt är ett av uppdragen skolans pedagoger 
har. Barn påverkas av dagens populärkultur mer än vuxna kan föreställa sig. Detta är ett faktum 
och skolan måste aktivt förhålla sig till detta inflytande. (Lindö, 2005). 
 
2.4.2 Sagor i undervisningen 
Innan 1700-talet tänkte de vuxna generellt aldrig på barnet som en egen individ. På den tiden 
varade barndomen bara tills barnen var sju år, sedan fick de hjälpa till med försörjningen. Detta 
gällde inte adelsbarnen, utan bara de som var fattiga och utan börd. Adelsbarnen fick däremot en 
informator, vars uppgift var att lära dem att uppföra sig väl. När industrialiseringen kom såg de 
vuxna att barn var en billig arbetskraft, vilket ledde till att detta utnyttjades kraftigt. De vuxnas 
uppfattning går att se på samtida målningar, där barnen utmålas som små miniatyrer av vuxna 
människor. (Nettervik, 2002).  
 
I slutet av 1700-talet kom upplysningsideologerna, bland annat John Locke, med nya idéer om 
barn-uppfostran. Nu ansågs det att barnen skulle ha roligt samtidigt som de lärde sig. John Locke 
och Martin Luther ansåg att sagor i form av fabler var utmärkta som undervisningsmaterial. 
Under romantiken premierade de vuxna fantasin och lusten. De trodde även att barnen stod 
närmare dessa så kallade urkrafter. Sagorna blev nu mer och mer intressanta, både för vuxna och 
barn. (Nettervik, 2002).  
 
Nettervik anser att författaren Ellen Key verkligen fick rätt när hon i början av förra seklet döpte 
sin bok till Barnens århundrade. Boken satte prägel på samhällsdebatten och Key argumenterade 
för läslärornas försvinnande vilket enligt henne ledde till at skolan försummade känslans och 
fantasins utveckling.  Key ville att dessa skulle försvinna och ersättas av de stora böckerna. 
Rigmor Lindö (2005) skriver i sin bok Den meningsfulla språkväven om sin far som berättat om 
sin egen skoltid i Göteborg under 1920-talet. Han har då berättat om en ”rabbelskola” under 
Herrens tukt och förmaning. Läsningen under denna tid bestod enligt honom om det heliga 
landet, kärlek till hembygden och i bästa fall sedelärande fabler (Lindö, 1998, sid.23). Vidare 
berättar han om litet utrymme för fritänkande och ett strängt förbud mot läsandet av skönlitteratur 
(Lindö, 1998). Detta till trots blev 1900- talet verkligen barnens århundrade. Nu har vuxna, 
däribland pedagoger, insett lekens och sagans betydelse, barnomsorgen har utvecklats, 
skolväsendet är till för alla och så har barn nu för tiden en lång barndom (Nettervik, 2002).  
 
Det mest verksamma inlärningsinstrumentet i skolan är ett barns fantasi, och detta gör sagor till 
ett viktigt komplement till skolans läroböcker (Egan, 1995). Det som här måste tas i beaktande är 
att barnens lyssnarförmåga bör övas upp så att det blir ett aktivt lyssnande. Det är en av 
förutsättningarna för att till fullo kunna tillgodogöra sig sagor som en del av språkutvecklingen. 
Med aktivt lyssnande menas att barnet är lyhört för orden men även för tonfallet och gesterna. 
Det är viktigt att den som lyssnar får möjlighet att ställa frågor för att vara säker på att denne 
förstått. Att komma fram till en gemensam förståelse är av stor betydelse för språkutvecklingen 
(Westerlund & Segnestam, 1988). Vidare så är sagor en utmärkt resurs för att få barnen att 
uttrycka sig i tal, skrift, bild och drama. Barnen känner till sagornas form och mönster, vilket gör 
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att sagor blir lätta att bearbeta. Det är av yttersta vikt att ge barnen möjlighet att samtala om sagan 
och på detta sätt stimulera barnens fantasi, ge dem nya erfarenheter och skapa nyfikenhet inför 
det skrivna språket (Bettelheim, 1979).  
 
Sagorna som skall läsas bör väljas noggrant menar förskolläraren Ann Granberg Småbarns 
sagostund (1996). Hon menar att sagan ska vara;  
 

• Underhållande - Sagostunden ska locka, engagera och roa barnen. Kunskaper och 
erfarenheter lär barnen in genom lek. De lär när de har roligt. 

• Gruppstärkande - Sagostunden ger barnen en gemensam positiv upplevelse vilket stärker 
samhörigheten i barngruppen.  

• Språkutvecklande - Sagoberättaren blir en språklig förebild vad gäller uttal, 
meningsbyggnad, nya ord och begrepp. 

• Jagstärkande - Sagostunden uppmuntrar barnen till att ta initiativ och till att berätta själva.  
• Koncentrationstränande - Sagostunden lockar barnen till att lyssna aktivt till berättarens ord 

och ta till sig bildspråket. 
• Kunskapsförmedlande - Sagostunden kan förmedla information om människor och djur, 

företeelser och sammanhang. 
• Kulturbärande - Sagostunden ger barnen en kulturell upplevelse som förmedlar moral och 

tradition. 
• Intresseväckande - Sagostunden kan skapa intresse för litteratur och kultur hos barn. 
• Fantasieggande - Sagostunden kan väcka barnens fantasi. De lockas att använda och 

vidareutveckla den.  
• Empatigrundande - Sagostunden ger barnen tillfälle till att identifiera sig med och känna 

sympati för sagans figurer. Därmed kan de få begynnande förståelse för känslor och 
upplevelser. (Granberg, 1996, sid.47). 

 
2.4.3 Miljön kring sagostunden 
Lindö (1998) anser att klassrumsmiljön är av stor betydelse för lärandet i alla avseenden. Miljön 
bör ge signaler om lärarnas förhållningssätt vad det gäller barn och lärande. Det som är av stor 
betydelse är klassrummets psykiska och fysiska miljö. Ett klassrum ska vara språkstimulerande 
anser hon. Lindö säger vidare att en sådan miljö bör bestå av bord och bänkar placerade i grupper 
där alla kan se varandra. I klassrummet bör det även finnas en fri yta där alla ska kunna samlas 
för gemensamma stunder. Vidare behövs en avskild plats för exempelvis läsning eller andra 
individuella aktiviteter. Det är en fördel att böcker finns i klassrummet, dessa böcker skall vara av 
olika genre. I klassrummet bör det även finnas olika språkstimulerande aktiviteter, såsom pussel 
och spel. All utrustning i klassrummet ska vara inbjudande och placerad så att de är 
lättillgängliga för eleverna.(Lindö, 1998). 
 
Granberg (1996) skriver att sagostunden bör vara regelbunden, helst återkommande varje dag. 
Genom detta blir stunden en aktivitet bland andra och kontinuiteten ger eleverna trygghet. Platsen 
där sagostunden ska äga rum bör vara lugn och avskild för att inte eleverna ska störas av andra 
syn- och hörselintryck. Eleverna bör få möjligheten att koncentrera sig på lyssnandet utan 
störande och avledande inslag. Vidare så bör sagostunden planeras så att eleverna inte är trötta 
eller hungriga utan pigga och alerta. Granberg skriver även att eleverna bör sitta i en halvcirkel 
vända mot läsaren och ha lite plats att röra sig. Det kan vara mer än ett fysiskt behov som 
tillgodoses med hjälp av kuddar, som eleverna kan sitta på. Eleverna bör ha något att relatera 
sagostunden till, detta kan fånga elevernas uppmärksamhet. Granberg anser att ritualer kan göra 
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sagostunden efterlängtad och att det hjälper eleverna att komma i sagostämning. Dessa ritualer 
kan bestå av olika sorters stämningsskapande så som ljus, doft, kuddar och genom andra 
handlingar. (Granberg, 1996). 
 
2.5 Förankring i styrdokumenten 
Sagors användning inom undervisningen kan förankras i styrdokumenten ur flera olika 
synvinklar. Ett är att sagor ger en unik inblick i andra människors livssituationer och kulturer. I 
1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, och fritidshemmet (Lpo 94) 
står det: Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (sid. 5) 
 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 
som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. (sid. 5) 

 
I Lpo 94 står det att pedagogen skall främja och utveckla elevernas nyfikenhet, stimulera dem att 
inhämta kunskaper och lust att lära. I läroplanen är det även vedertaget att ett kreativt arbetssätt är 
att föredra. Det är pedagogens skyldighet att variera sitt arbete så att alla elever kan tillgodogöra 
sig undervisningen. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. (sid. 7) 
 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling 
och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna 
sig. (sid. 8) 

 
Läroplanen betonar även att det är pedagogens ansvar att ge eleverna ett så varierat och 
användbart språk som möjligt. Skolan ska sträva efter att varje elev … utvecklar ett rikt och 
nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk… (sid. 11) 
 
I läroplanen står det också om vikten av kommunikation och här kan pedagogens användning av 
varierade arbetssätt, bland annat genom att använda sig av sagorna i undervisningen, spela en 
betydande roll samt skapa ett forum för de tre övningarna; samtal, läsande och skrivande. Genom 
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (sid. 7) 
 
I kursplanen för svenska står det Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en 
förutsättning för att aktivt kunna delta i samhällslivet. (sid. 75) Det som vidare poängteras är att 
Det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. 
(sid. 75) Det som står att läsa i kursplanen om språk, litteratur och kultur är följande: De ska få 
möta skönlitteraturen, grundlägga goda läsvanor och lära känna delar av vårt kulturarv. 
 

3 Syfte  
Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur väl elever utökar sin ordförståelse med 
hjälp av de nya ord som sagan förmedlar.  
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4 Metod 
Tidigare forskning om barn och sagor är väl genomförd, men den fråga som väcktes hos oss var 
om barn verkligen tillgodogör sig de nya ord sagan förmedlar. Denna fråga var inte så tydligt 
belyst i tidigare forskning och därför ville vi utreda den vidare med egna undersökningar om 
ordförståelsens eventuella ökning i samband med högläsning av sagor i skolan. Vi valde att 
använda oss av intervjuer samt observationer vid denna undersökning. Vår förhoppning var att få 
fram tydliga resultat som kunde komma att vara till nytta för oss i vårt kommande yrkesliv. 
Avsikten med kvalitativa undersökningar är att få en djupare förståelse för det som undersöks än 
vad som kan erhållas vid kvantitativa undersökningar. 
 
4.1 Undersökningsgrupp 
Vår undersökning utfördes i en förskoleklass i Norrbottens län. Ur denna klass valde vi 
slumpmässigt ut fyra elever, två pojkar och två flickor. Denna grupp kallade vi för läsgruppen.  
 
För att göra vår undersökning mer sannolik valde vi även att använda oss av en referensgrupp, 
som inte skulle få ta del av sagorna. Till denna grupp valde vi liksom till läsgruppen 
slumpmässigt ut två flickor och två pojkar från klassen. Syftet med att använda referensgrupp är 
att det ger möjligheter till jämförelser mellan resultaten i de två olika grupperna.  
Läsgruppen: 
Pojke A: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig  
Pojke B: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig 
Flicka A: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig 
Flicka B: 6 år, läs- och skrivkunnig 
 
Referensgruppen: 
Pojke C: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig  
Pojke D: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig 
Flicka C: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig 
Flicka D: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig 
 
4.2 Bortfall 
Inget bortfall har skett under undersökningen. 
 
4.3 Undersökningsupplägg  
Vår undersökning var baserad på observationer och intervjuer gjorda under en fem veckors 
period. Det som observerades var nivån på ordförrådet hos eleverna, om de låg inom ramen för 
vad som förväntas av barn i deras ålder. Dessa observationer utfördes på de två grupperna som vi 
valt att kalla läsgruppen och referensgruppen, det vill säga både den grupp som vi senare läste 
sagorna för och den grupp som inte fick höra dem. Intervju 1 utfördes i båda grupperna innan 
sagorna lästes upp. Efter att läsgruppen fått ta del av sagorna gjordes intervju 2. Observationerna 
fortsatte åter efter intervju 2 då fokus låg på förekomsten av de nya ord sagan förmedlat. Syftet 
var att se om eleverna använde de nya ord de fått genom sagorna.   
 
Denna undersökning har varit kvalitativt inriktad. Undersökningen har fokuserat på 
ordförståelsens utveckling hos ett fåtal barn ur ett kvalitativt perspektiv. Avsikten med valet att 
göra en kvalitativ undersökning var att få en mer grundläggande och djupare förståelse för 
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resultatet. En kvantitativ undersökning med detta syfte hade kunnat ge ett mindre överskådligt 
resultat samt ett otydligare resultat. Eftersom undersökningen behandlar förståelse ansåg vi det 
vara av vikt att ge varje elev möjligheten att visa vad denne verkligen hade förstått.   
 
4.3.1 Kvantitativt och kvalitativt  
Termerna syftar till valet av metod då man ska analysera och bearbeta den information som 
kommit in. Vid kvantitativt inriktad forskning används statistiska bearbetnings- och 
analysmodeller. Vid kvalitativ inriktning på forskningen bearbetas och analyseras informationen 
verbalt (Backman, 1998). När metod ska väljas är det viktigt att ta hänsyn till hur 
undersökningsproblemet är formulerat. Om svaren i undersökningen rör frågorna Var? Hur? 
Skillnader? bör statistiska bearbetnings- och analysmodeller väljas. Frågorna i undersökningen 
kan även lyda; Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren? I dessa fall är syftet med 
undersökningen att förstå samt tolka människors upplevelser eller känslor och då är verbala 
analysmetoder lämpliga att använda.  Det är även viktigt att ha i åtanke att kvalitativa 
undersökningar präglas av den person som utför undersökningen. Vid kvantitativ bearbetning 
används statistisk bearbetning. Statistiken är ett verktyg för att ordna, beskriva, bearbeta och 
analysera information (Patel & Davidson, 1994).  
 
4.4 Informationshämtande metoder 
I detta arbete använde vi oss av befintliga avhandlingar, forskningsrapporter och litteratur i 
ämnet. Våra källor kom att avgränsas till arbeten som omfattade både sagor och språkutveckling 
samt böcker om barns språkutveckling. Eftersom avsikten med detta arbete var att utföra en egen 
undersökning, kom dessa källor endast att ligga till grund för vårt eget praktiska arbete och för att 
tillhandahålla oss en bakgrund.  
 
Valet av informationshämtande metoder gjordes utifrån den kvalitativa aspekten på syftet. 
Arbetet har utförts enligt de två nedanstående metoderna. Valet av två metoder syftar till att ge 
undersökningen en större tillförlitlighet via en så kallad triangulering. Med triangulering avses att 
öka tillförligheten i en undersökning genom att använda sig av flera olika undersökningsmetoder 
eller olika informationskällor vid studier av det som skall kontrolleras. Avsikten var att 
undersöka ett fenomen med två av varandra oberoende metoder, för att på så sätt få ett säkrare 
resultat. Det förekommer dock ett problem i detta sammanhang. Det består av att olika metoder 
ofta fångar upp olika aspekter av det som undersökts, varför det ofta kan diskuteras om det ger 
säkrare kunskap om studien i fråga. (Trost, 1994). Användandet av två olika metoder gav en mer 
nyanserad och allsidig bild av det som studerades.  
 
4.4.1 Intervju 
Patel & Davidson Forskningsmetodikens grunder (1994) anser att en intervju i allmänhet är 
personlig, då en person ställer frågor till en annan. Det finns två saker som bör tas i beaktande vid 
informationssökning genom intervju. Dessa två saker är graden av standardisering och graden av 
strukturering: 
 
Med grad av standardisering menas till exempel; i vilken utsträckning frågorna och situationerna 
är likadana för de personer som intervjuas? Vilket ansvar den personen som utför intervjun har 
för frågornas utformning och ordning? Om en intervju har en låg grad av standardisering innebär 
detta att frågorna oftast formuleras allteftersom intervjun fortlöper med hänsyn till exempelvis 
den intervjuades språkbruk. Vidare ställs frågorna i en ordning som är skälig för just denna 
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situation. En låg grad av standardisering ger följaktligen stora möjligheter till variation. Det 
motsatta förhållandet gäller för intervjuer med hög grad av standardisering. I denna typ av 
intervjuer ställs samma fråga till alla intervjuade i samma ordning. (Patel & Davidson, 1994). De 
intervjuer som utförts i vår undersökning har varit helt standardiserade. Samma frågor har ställts i 
samma ordning till samtliga elever som intervjuats. (Se bilaga A)  
 
Det andra som bör tas i beaktande vid intervjuer är graden av strukturering. En nackdel för en 
intervju kan vara om den är helt strukturerad och detta innebär att det lämnas ett mycket litet 
utrymme för kreativa svar genom att man utgår från ett antal givna svarsalternativ. Det motsatta 
gäller för en ostrukturerad intervju. I en ostrukturerad intervju är svaren öppna och ger den 
intervjuade fritt utrymme att svara på frågorna. (Patel & Davidson, 1994). De frågor som i vår 
undersökning ställts till de elever som intervjuats har varit ostrukturerade. Det har gått att svara 
ett enkelt nej på frågorna men svaren har varit öppna på det sätt att mer invecklade svar varit 
målet. Eleverna som intervjuats har givits möjligheter till både korta, strukturerade svar men även 
till fria, ostrukturerade svar. 
 
När en intervju genomförs är det viktigt att den som blir intervjuad känner sig trygg och 
accepterad. Den som utför intervjun bör kunna motivera den intervjuade att svara på frågorna för 
denne är beroende av att den som blir intervjuad känner sig villig att svara. Vidare så bör syftet 
med undersökningen samt frågornas betydelse för resultatet förklaras för den personen som blir 
intervjuad. Det är även viktigt att klargöra för personerna i undersökningen om denna är 
anonym/konfidentiell eller inte. (Trost, 1997). Vid vår undersökning klargjordes det att all 
medverkan var frivillig och anonym. 
 
Patel & Davidson (1994) skriver att varje intervju bör börja med neutrala frågor som till exempel 
namn och ålder. Vidare skriver han att intervjuer även bör avslutas med en liknande neutral del 
med utrymme för frågor och tillägg av intervjupersonerna. Det är mellan de inledande och de 
avslutande frågorna som de egentliga frågorna kommer. (Patel & Davidson, 1994). 
 
När frågor till en intervju utformas bör undersökaren tänka på vilket språk denne ska använda sig 
av. Det måste vara ett språk som den som svarar förstår för att denne ska kunna besvara frågorna. 
(Patel & Davidson, 1994). Följande ska undvikas: 
 

• svåra och främmande ord: använd istället ”vanliga” ord som de flesta individer kan tänkas 
känna till 

• fackuttryck: håller Du på med ett visst område har Du ganska snart lagt Dig till med ett 
antal fackuttryck 

• värdeladdade ord och uttryck där Din egen uppfattning kommer fram:  
”havets arbetare” – ”sjömän” – ”sjöbusar” 

• oklara och tvetydigare ord och uttryck: t ex lyssna på radio, läsa litteratur 
• oklara frekvensord: t ex ibland, ofta, regelbundet, endast, brukar. (Patel & Davidson, 1994 

sid. 66)  
 
 
4.4.2 Observation 
I undersökningar används ofta observationer för att komplettera den information som inhämtats 
med andra tekniker. Observationer kan även vara ett första steg och ligga till grund för fortsatta 



13 

studier. Det är viktigt att observationerna utförs systematiskt och att det som observerats noggrant 
noteras. Observationerna kan utföras utifrån syftet på undersökningen för att inhämta så mycket 
kunskap som möjligt vilket blir en ostrukturerad observation. Vid observationer av denna typ är 
det av betydelse att anteckna nyckelord som senare gör det möjligt att skriva en fullständig 
redogörelse.  Men det går även använda ett observationsschema för att ge dessa så mycket 
struktur som möjligt. För den som utför observationen är det viktigt att veta att det kan finnas 
mycket övrig information som är av betydelse. Exempel på sådan information kan vara miljön 
runt omkring. Oavsett graden av strukturering vid observationerna krävs noggranna förberedelser 
och överväganden. (Patel & Davidson, 1994). 
 
Patel & Davidson (1994) skriver att det finns tre saker att ta ställning till vid en observation. 
Dessa är: 
 

• Vad ska vi observera? 
• Hur ska vi registrera observationerna? 
• Hur ska vi som observatörer förhålla oss? (Patel & Davidson, 1994, sid. 76) 
 

Han skriver vidare att det oavsett metod är viktigt att göra ett ställningstagande av vilket 
observatörens förhållande till undersökningsgruppen ska vara. Det finns i denna situation tre 
olika metoder att tillgå. Observatören kan vara deltagande. Med detta menas att 
undersökningsgruppen är medveten om observatörens roll. I denna situation är det viktigt att den 
som observerar är accepterad av gruppen och har deras förtroende, eftersom det är en 
förutsättning för att de ska agera naturligt. Den andra metoden är att observatören är icke-
deltagande. Detta innebär att gruppen inte är medveten om att det blir observerade. Detta kan ske 
genom att den som observerar befinner sig bakom en glasruta, en så kallad ”one-way-screen”. Att 
kombinera dessa två sätt blir den tredje metoden. Denna metod innebär att den icke deltagande 
observatören är känd och accepterad av gruppen men att denne har en för gruppen okänd roll. En 
stor nackdel för observationen är att den är både dyr och tidskrävande.(Patel & Davidson, 1994).  
 
De observationer som gjorts i vår undersökning har varit ostrukturerade. I tillfälle 1 har 
observationerna bestått i att skaffa en närmare bekantskap med elevernas ordförråd. I tillfälle 2 
har observationernas syfte varit att se om de undersökta orden förekommer i elevernas dagliga 
språk. Observationerna har gjorts med en så kallad ”icke deltagande observatör”. Den grupp av 
elever som observerats har varit medvetna och accepterat observatören men varit omedvetna om 
dennes roll som observatör. 
 
4.5 Material 
I detta arbete har bandspelare använts vid intervjuerna. Anteckningar vid intervjutillfällena har 
också förts som ett komplement till tekniken. De sagor som valts ut och bearbetats har vi i 
undersökningen använt genom högläsning. Vidare har fortlöpande anteckningar vid 
observationerna gjorts.  
 
 
4.5.1 Sagornas bearbetning  
De tre sagor som vi valt ut för denna undersökning var saga 1: ”Askungen” av Charles Perrault, 
saga 2: ”Rödluvan” av Tony Ross och saga 3: ”Enfaldige Jack och trollkarlen” av John Patience. 
Dessa sagor har valts ut med hjälp av Netterviks (2002) beskrivning av sagor. Saga 1 och Saga 2 
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är typiska folksagor medan Saga 3 är en konstsaga. Den version av Saga1 som valdes ut är 
väldigt gammalmodig i språket, medan versionen av Saga 2 som valdes ut är moderniserad. Saga 
3 är den nyaste och den med mest talspråk.  Vår förhoppning med valet av dessa tre sagor var att 
ge en ”bredd” i materialet för att tillgodose fler områden hos eleverna.   
 
Med utgångspunkt i sagan om Saga 1 valde vi ut tio ord. Dessa tio ord fördes sedan över till de 
andra två sagorna i vilka de fick ersätta liknande ord. I sagan om Saga 1 gavs inte någon utförlig 
förklaring till ordens betydelse. I Saga 2 som hade ett lite modernare och lättare språk förklarades 
orden lite mer och i Saga 3 så gavs vart och ett av dessa tio ord en förklaring. Motivet bakom 
valet av de tio ord som användes var att eleverna i framtiden kommer att träffa på dessa ord i 
texter av olika slag och därför viktigt för eleverna att förstå dessa. De ord som valdes ut var 
följande; ohyfsad, skrudad, uppmärksam, skicklig, bekymrad, tarvlig, betraktat, förtjusande, klok 
och beundra. Se bilagor B, C och D.  
 
4.6 Genomförande 
Denna undersökning genomfördes under en fem veckors period i en förskoleklass i Norrbottens 
län. Undersökningen uppdelades i observation och intervjuer. Dessa var båda relaterade till den 
högläsning av sagor som utförts.  
  
Vid undersökningens början observerades eleverna i syfte att skapa en uppfattning om nivån på 
deras ordförråd. Dessa observationer genomfördes genom att vi satt tysta och iakttog eleverna i 
deras naturliga lekmiljö. Vi var icke deltagande observatörer, men kända för 
observationsgruppen, under en veckas tid. Naturligtvis förde vi anteckningar under denna 
undersökningsdel. När nivån på elevernas ordförråd observerats så valdes tre sagor ut. Dessa 
sagor avsåg att innehålla för eleverna nya ord. Därefter bearbetades sagorna för att passa 
ändamålet med denna undersökning. 
 
Vid det första intervjutillfället frågade vi eleverna i läsgruppen och referensgruppen om 
betydelsen av de tio ord som valts ut i sagorna, utan att eleverna fått lyssna på sagorna. Frågorna 
ställdes utan omsvep och eleverna fick fritt utrymme till att svara. Vi förklarade även för eleverna 
att alla svar var bra, att inga svar kunde vara fel och att det var tillåtet för eleverna att gissa. 
Intervjun var kort och vi gav inte eleverna några förklaringar på ordens betydelse. Veckan efter 
lästes saga nummer 1 upp för de fyra eleverna som ingick i läsgruppen. Veckan därpå lästes saga 
nummer 2 och 3. Var och en av sagorna innehöll de tio ord som skulle undersökas. Vidare var det 
möjligt att tolka vart och ett av dessa ord med hjälp av meningen de var insatta i. Efter varje 
sagostund fick eleverna tillfälle till frågor.  
 
Referensgruppen fick inte höra sagorna. Denna grupp fick ingen vidare stimulans med 
inlärningen av dessa ord. Referensgruppen intervjuades bara om ordens betydelse. Vid den andra 
intervjun tillfrågades både läsgruppen och referensgruppen återigen om ordens betydelse. 
Frågorna ställdes på samma sätt som i den första intervjun och eleverna fick åter svara fritt. 
Undersökningen avslutades med observationer där fokus låg på förekomsten av de nya ord som 
eleverna blivit intervjuade om. Även denna gång var vi som observatörer icke delaktiga men 
kända för observationsgruppen.  
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4.7 Tidsplan 
v.34 Bakgrundsinformation 
v.35 Skrev PM 
v.36 Inlämning av PM 
v.39 Handledarträff 
v.40 Bakgrunds arbete, sökning av sagor  
v.41 Bakgrunds arbete, observation 
v.42 Inlämning av bakgrunden till handledningsgruppen, intervjuer 
v.43 Träff med handledningsgruppen, uppläsning av saga 1 
v.44 Arbete med bakgrunden samt metod delen, uppläsning av saga 2, uppläsning av saga 3 
v.45 Arbete med metod delen,  intervjuer, observationer, inlämning av metoddelen till 

handledningsgruppen 
v.46 Träff med handledningsgruppen 
v.47 Arbetet sammanställt, skickas för slutopponering till handledningsgruppen 
v.48 Slutförande av resultatdelen 
v.49 Sista träffen med handledaren, slutförande av arbetet 
 
4.8 Bearbetning, analys och tolkning 
Att bearbeta, analysera och tolka innebär att informationen görs överskådlig och att den 
systematiseras. När informationen som inhämtats är kvantitativ kan denna bearbetas med hjälp av 
matematiska och/eller statistiska metoder. Men även kvalitativ data går till viss mån att bearbeta 
med hjälp av dessa metoder. Syftet med bearbetningen är att bringa ordning i data som inhämtats 
vare sig det rör sig om kvantitativ eller kvalitativ data. Att analysera informationen innebär att 
den ges en lämplig och tolkningsbar form så att utfallet kan knytas till den ursprungliga 
frågeställningen (Backman, 1998). 
 
Enligt Backman (1998) är bearbetningen av den information som kommit in dock ännu inte 
slutförd. Nästa steg blir att tolka informationen som sammanställts för att ge den mening. I denna 
fas ges informationen innehåll genom att den som utfört undersökningen drar slutsatser och 
innebörd av utfallet. Detta är en mycket komplicerad fas i arbetet, då precisionen i de tidigare 
faserna har stor betydelse. Den valda metoden måste vara jämförlig med problemet för att 
frågeställningen ska kunna besvaras riktigt.  Valet av metoder är fritt men alla steg måste vara 
passande för frågeställningen så att resultatet blir rätt svar på rätt fråga. Tolkningsfasen är den fas 
där störst meningsskiljaktigheter uppstår, eftersom informationen kan tolkas olika, av olika 
personer. Det viktiga är att komma ihåg att data aldrig tolkar sig själv (Backman, 1998).  
 
Den information som vår undersökning givit, bearbetades genom att informationen 
organiserades. Detta gjordes genom att inspelningarna från intervjuerna skrevs ner. Syftet med 
denna organisering var att göra materialet överskådligt och för att skapa en mer tydlig helhet. 
Efter det att informationen gjorts översiktlig jämfördes svaren för att ge en överblick av det 
resultat som undersökningen skulle kunna ge. Vidare så relaterades denna information till vår 
ursprungliga frågeställning. Att tolka det data som inhämtats var nästa steg, detta innebär att 
informationen skulle ges betydelse (Backman, 1998). 
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5 Resultat 
Resultaten av undersökningen kommer att presenteras utifrån svaren på de båda intervjuerna som 
gjorts. Dessa resultat kommer att redovisas varje intervju för sig med en sammanfattning av båda 
på slutet. Vid intervjutillfället fick eleverna frågan ställd på följande sätt; Vet du vad ordet … 
betyder? Eleverna fick även information om att inga svar var fel samt att det var godtagbart med 
gissningar. I resultatredovisningen särskiljs läsgruppens svar från de svar som referensgruppen 
lämnat. I denna undersökning valde vi att tolka de svar vi fick utifrån tre kriterier. Dessa kriterier 
var: kan, kan nästan och kan inte. För att förtydliga detta kommer svaren att redovisas i diagram. 
Vidare kommer observationerna att sammanfattas och redogöras i slutet av resultatet.  
 
5.1 Intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes vid första tillfället hade till syfte att undersöka elevernas förståelse 
för de tio orden innan sagoläsningen. De intervjuer som gjordes vid andra tillfället hade till syfte 
att undersöka om eleverna tagit till sig de nya ord som sagorna förmedlat.  Följande svar gavs av 
eleverna:  
 
 
 
Fråga 1; Vet du vad ordet ”skrudad” betyder? 
 

 
 Diagram 1. Visar hur eleverna svarat på fråga 1  
 vid den första intervjun. 
 
 
Läsgruppen;   Samtliga fyra elever i läsgruppen svarade vet inte eller nej. 
Referensgruppen;  Samtliga fyra elever i referensgruppen svarade vet inte eller nej.  
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 Diagram 2. Visar hur eleverna svarat på fråga 1 
 vid den andra intervjun. 
 
 
Läsgruppen;  Samtliga fyra elever i läsgruppen svarade vet inte eller nej. 
Referensgruppen;  Tre av eleverna i referensgruppen svarade vet inte eller nej. En elev 

svarade fel: ”att man skruvar”.  
Resultat:  Sagoläsningen har inte resulterat i någon ökad ordförståelse bland eleverna 

i läsgruppen vad det gäller detta ord. 
 
 
 
Fråga 2: Vet du vad ordet ”tarvligt” betyder? 
 

 Diagram 3. Visar hur eleverna svarat på fråga 2 
 vid den första intervjun. 
 
 
Läsgruppen;   Samtliga fyra elever i läsgruppen svarade vet inte eller nej. 
Referensgruppen;  Samtliga fyra elever i referensgruppen svarade vet inte eller nej.  
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 Diagram 4. Visar hur eleverna svarat på fråga 2 
 vid den andra intervjun. 
 
 
Läsgruppen;  Tre av eleverna svarade vet inte eller nej. Pojke A svarade. ”snäll...tror 

jag”  vilket var fel. 
Referensgruppen;  Samtliga fyra elever i referensgruppen svarade vet inte eller nej.  
Resultat:  Sagoläsningen har inte resulterat i någon ökad ordförståelse för eleverna i 

läsgruppen när det gäller detta ord. 
 
 
 
Fråga 3: Vet du vad ordet ”skicklig” betyder? 

 
 Diagram 5. Visar hur eleverna svarade på fråga 3 
 vid den första intervjun.  
 
 
Läsgruppen;  Samtliga fyra elever i läsgruppen svarade vet inte eller nej. 
Referensgruppen;  En elev svarade att denne inte visste. Tre av eleverna trodde att betydelsen 

var ”kittlig” eller ”killig” vilket är fel.   
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 Diagram 6. Visar hur eleverna svarade på fråga 3 
 vid den andra intervjun.  
 
 
Läsgruppen;  Tre elever svarade vet inte eller nej. Pojke B sa att betydelsen var: ”... att 

man är modig...”  
Referensgruppen;  Samtliga fyra elever i referensgruppen svarade vet inte eller nej.  
Resultat:  Sagoläsningen har resulterat i lite större ordförståelse för en av eleverna i 

läsgruppen vad det gäller detta ord. 
 
 
 
Fråga 4: Vet du vad ordet ”betrakta” betyder? 

 
 Diagram 7. Visar hur eleverna svarade på fråga 4 
 vid den första intervjun.  
 
 
Läsgruppen;   Samtliga fyra elever i läsgruppen svarade vet inte eller nej. 
Referensgruppen;  Samtliga fyra elever i referensgruppen svarade vet inte eller nej.  
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 Diagram 8. Visar hur eleverna svarade på fråga 4 
 vid den andra intervjun. 
 
 
Läsgruppen;  Två av eleverna i läsgruppen svarade att de inte visste. Två elever svarade 

fel. Den ene svarade att betydelsen var: ”att man är bra” och andre 
svarade: ”hopplös”. 

Referensgruppen;  Samtliga fyra elever i referensgruppen svarade vet inte eller nej.  
Resultat:  Sagoläsningen har inte resulterat i någon ökad ordförståelse för eleverna i 

läsgruppen när det gäller detta ord. 
 
 
 
Fråga 5: Vet du vad ordet ”bekymrad” betyder? 

 
 Diagram 9. visar hur eleverna svarade på fråga 5 
 vid den andra intervjun.  
 
 
Läsgruppen;  Tre av eleverna svarade att de inte visste, pojke B gav svaret: ”... lessen 

tror jag...”  
Referensgruppen;  Två av eleverna svarade vet inte och två svarade att man är ledsen.   
 

Intervju 2

0

1

2

3

4

5

Läsgruppen Ref.gruppen

Kan 
Kan nästan
Kan inte

Intervju 1

0

1

2

3

4

5

Läsgruppen Ref.gruppen

Kan 
Kan nästan
Kan inte



21 

 

 Diagram 10. Visar hur eleverna svarade på fråga 5 
 vid den andra intervjun.  
 
 
Läsgruppen;  Tre av eleverna svarade att det betyder ledsen, en elev svarade att det 

betyder: ”att man är ostörd”. 
Referensgruppen;  Två av eleverna svarade att det betyder ledsen, flicka D svarade: ”… 

kanske att man inte tycker om det eller så...” och en svarade fel. 
Resultat:  Sagoläsningen har resulterat i att två av eleverna i läsgruppen har utökat 

sin ordförståelse vad det gäller detta ord. 
 
 
 
Fråga 6: Vet du vad ordet ”ohyfsad” betyder? 

 
 Diagram 11. Visar hur eleverna svarade på fråga 6 
 vid den första intervjun.  
 
 
Läsgruppen;  Tre av eleverna svarade att de inte vet, en svarade att man är lite ”dum”. 
Referensgruppen;  Alla i denna grupp svarade vet inte.  
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 Diagram 12. Visar hur eleverna svarade på fråga 6 
 vid den andra intervjun. 
 
 
Läsgruppen;  Tre svarade rätt, exempelvis svarade flicka B följande: ”… när man är 

liksom störd eller nå´t… kanske…” och pojke A gav svaret ”att man inte 
har gjort nå´t, att man är lat”. En svarade att denne inte visste. 

Referensgruppen;  Alla i denna grupp svarade vet inte.  
Resultat:  Sagoläsningen har resulterat i att två av eleverna i läsgruppen har fått en 

ökad ordförståelse vad det gäller detta ord. 
 
 
 
Fråga 7: Vet du vad ordet ”uppmärksam” betyder? 

  
 Diagram 13. Visar hur eleverna svarade på fråga 7 

 vid den första intervjun. 
 

 
Läsgruppen;  Tre svarade nästan rätt, exempelvis svarade pojke A följande: ”… att man 

bryr sig om den som är ensam…”. Flicka B sa: ”man ser bra, kanske?” En 
svarade att denne inte visste. 

Referensgruppen;  En svarade nästan rätt, pojke C sa: ”hm...öh...att man är...öh, jättepigg”. 
Tre svarade att de inte vet.   
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 Diagram 14. Visar hur eleverna svarade på fråga 7 
 vid den andra intervjun. 
 
 
Läsgruppen;  Tre elever svarade rätt, exempelvis svarade flicka B följande: ”… när man 

ser upp och är hjälpsam…” En svarade att denne inte visste. 
Referensgruppen;  En elev svarade rätt, två svarade nästa rätt medan den fjärde inte visste.   
Resultat:  Sagoläsningen har resulterat i en större ordförståelse för tre av eleverna i 

läsgruppen vad det gäller detta ord. 
 
 
 
Fråga 8: Vet du vad ordet ”förtjusande” betyder? 
 

 Diagram 15. Visar hur eleverna svarade på fråga 8 
 vid den första intervjun.  
 
 
Läsgruppen;  Två elever svarade rätt, ”att man är fin”, ”att man är bedårande”, en 

svarade nästan rätt ”glad” och den fjärde svarade att denne inte visste.  
Referensgruppen;  Alla fyra i denna grupp svarade att de inte visste. 
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 Diagram 16. Visar hur eleverna svarade på fråga 8 
 vid den andra intervjun. 
 

 
 
Läsgruppen;  Tre elever svarade rätt och en svarade nästan rätt. 
Referensgruppen;  En svarade rätt; ”man tycker man e fin”, tre svarade att de inte visste.    
Resultat:  Sagoläsningen har resulterat i en klarare ordförståelse för en av eleverna i 

läsgruppen vad det gäller detta ord. 
 
 
 
Fråga 9: Vet du vad ordet ”beundra” betyder? 

 
 Diagram 17. Visar hur eleverna svarade på fråga 9 
 vid den första intervjun. 
 
 
Läsgruppen;  Tre av eleverna svarade vet inte eller nej. Pojke A svarade; ”att man 

undrar” vilket är fel. 
Referensgruppen;  Tre av eleverna svarade vet inte eller nej. Pojke C trodde även han att: 

”...att man undrar nå´t”  vilket är fel. 
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  Diagram 18. Visar hur eleverna svarade på fråga 9 
 vid den andra intervjun.  
 
 
Läsgruppen;  Tre av eleverna i läsgruppen svarade vet inte eller nej och en svarade 

nästan rätt; ”man tänker”. 
Referensgruppen;  Alla fyra svarade att de inte visste. 
Resultat:  Sagoläsningen har resulterat i att en av eleverna i läsgruppen har fått en lite 

större ordförståelse vad det gäller detta ord. 
 
 
 
Fråga 10: Vet du vad ordet ”klok” betyder? 
 

 Diagram 19. Visar hur eleverna svarade på fråga 10 
 vid den första intervjun. 
 
 
Läsgruppen;  Tre elever i läsgruppen svarade rätt; ”att man kan svara på många frågor” 

och en svarade att denne inte visste. 
Referensgruppen;  Två elever svarade rätt; ”kanske att jag vet mycket” medan de andra två 

inte visste. 
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 Diagram 20. Visar hur eleverna svarade på fråga 10 
 vid den andra intervjun. 
 

 
Läsgruppen;  Alla de fyra eleverna i denna grupp svarade rätt; ”att man är smart”. 
Referensgruppen;  Alla fyra i denna grupp svarade rätt och pojke D sa: ”… man vet till 

exempel som att man inte ska äta snö…”.  
Resultat:  Sagoläsningen har resulterat i att en elev i läsgruppen har fått en ökad 

ordförståelse vad det gäller detta ord. 
 
5.2 Observation 
Den första observationen visade att alla eleverna hade ett, för deras ålder, fullt normalt ordförråd 
och normal ordförståelse. Emellertid var en av flickorna i läsgruppen läs- och skrivkunnig, så 
hennes ordförråd var något större än resterande elevers. 
 
Läsgruppen: 
Pojke A: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig, normalt ordförråd 
Pojke B: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig, normalt ordförråd 
Flicka A: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig, normalt ordförråd 
Flicka B: 6 år, läs- och skrivkunnig, större ordförråd 
 
Referensgruppen: 
Pojke C: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig, normalt ordförråd 
Pojke D: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig, normalt ordförråd 
Flicka C: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig, normalt ordförråd 
Flicka D: 6 år, ej läs- eller skrivkunnig, normalt ordförråd 
 
Den slutliga observationen antydde att en försöksperson hade tagit till sig ett av de nya orden. 
Flicka B i läsgruppen hade tidigare sagt: -”… men smarto!” när någon annan elev inte riktigt 
gjorde som hon ville, eller följde skolans regler. Efter sagoläsningarna ändrade hon den meningen 
till: -”Är du inte riktigt klok!”. Vid observationerna visade de andra eleverna inga tecken till att 
de hade tagit till sig de nya orden i sin dagliga vokabulär. 
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5.3 Resultatanalys 
Det vi har kunnat tolka utifrån resultaten av intervjuerna är att några av eleverna fått större 
ordförståelse för en del av de nya orden. De fyra första orden visar inga större skillnader på att 
elevernas ordförståelse skulle ha ökat. Två av eleverna i läsgruppen har lärt sig vad ”bekymrad” 
betyder efter sagoläsningen. Samma resultat fick vi när det gäller ordet ”ohyfsad”. Tre av 
eleverna lärde sig betydelsen av ordet ”uppmärksam”. Vad det gäller ordet ”förtjusande” kan vi 
se att sagoläsningen har resulterat i en klarare ordförståelse för en av läsgruppens elever. 
Sagoläsningen har gett en elev lite större förståelse för ordet ”beundrade”. Vi kan konstatera att 
alla elever i läsgruppen har fått en ökad ordförståelse när det kommer till ordet ”klok”. Det vi har 
kunnat se av resultaten är att elevernas har svarat bättre och mer utförligt efter ungefär halva 
intervjun. Detta gäller båda intervjutillfällena och både läs- och referensgruppen.  
 
Resultaten för referensgruppen visar att en elev nästan kunde betydelsen av ordet ”bekymrad” vid 
intervju 2. Vad det gäller ordet ”uppmärksam” har en elev fått en ökad ordförståelse och två 
elever har gått från att inte veta till att nästan kunna. En elev har vid intervju 2 visat att han vet 
betydelsen av ordet ”förtjusande”. När det kommer till ordet ”klok” har två av eleverna i 
referensgruppen lärt sig betydelsen. 
 
För att sammanfatta de två intervjuerna kan vi se att resultaten av sagoläsningen har gett eleverna 
i läsgruppen en något bättre ordförståelse jämfört med referensgruppen.  
 
Observationerna har inte gett några klara resultat i vår undersökning förutom vid ett tillfälle. Det 
enda resultat vi fått via observation 2 är att flicka B i läsgruppen ändrade ord från ”smarto” till 
”är du inte riktigt klok”. 
 

6 Diskussion 
Syftet med examensarbetet var att studera hur väl elever utökar sin ordförståelse med hjälp av de 
nya ord som sagan förmedlar. Trots att det har forskats mycket om barn och sagor tidigare, så 
kände vi att denna aspekt förtjänade en noggrannare utredning.  
 
6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet avser att mätningen av det undersökta har utförts på ett tillförlitligt sätt 
(http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm).Vi har i denna undersökning använt oss av två 
metoder; intervjuer och observationer, för att genom triangulering få så hög reliabilitet som 
möjligt. Eleverna har under undersökningtillfällena givits möjlighet att ställa frågor i syfte att 
undvika missförstånd. Vår förhoppning är att vi har skapat en bra intervjusituation i och med att 
intervjuaren har suttit med en elev i taget, och genom att det inte har funnits någon 
tidsbegränsning på intervjun. Vid intervjutillfällena har bandspelare använts, vilket kan ha haft en 
negativ påverkan på eleverna då de var mycket nervösa för att spelas in på band. Vidare hade vi 
önskat att eleverna hade blivit mer tränade i så kallat aktivt lyssnande. Detta hade nog gett ett 
säkrare resultat med mer tydliga förändringar.  
 
När det gäller observationerna tror vi att kan finnas vissa luckor. Denna tro grundar sig på det 
faktum att vi faktiskt inte observerat dem hela tiden. Därför är det möjligt att eleverna kan ha 
använt sig av de nya orden då vi inte varit delaktiga i deras aktiviteter. Detta kan vara en av 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm
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orsakerna till att vi även kan se en ökad ordförståelse hos referensgruppen. Det som slutligen 
måste påpekas i reliabilitetsdiskussionen är att vi haft en begränsad tid till vårt förfogande vid 
detta arbete.  
 
6.2 Validitet 
 Validitet handlar om att mäta det som är relevant att mäta till vår undersökning. 
(http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm).Vi anser att de utvalda metoderna har varit de 
mest lämpade för ändamålet. Användandet av bandspelare vid intervjuerna har gjort den till ett 
bra hjälpmedel vid sammanställandet av svaren, då det annars hade vart lätt att förbise små 
detaljer i elevernas svar. Det som även bör påpekas är att undersökningen är utförd i liten skala 
och kan kanske därför inte ses som representativ för skolan i allmänhet. Vi önskade att denna 
undersökning kunde ha haft en högre validitet, men under rådande förhållanden tycker vi ändå att 
vår fråga har besvarats.  
 
6.3 Resultatdiskussion 
Vi kan i resultatet från intervjuerna märka följande antydningar. När det kommer till de för 
eleverna ”mindre användbara” orden så kan vi märka att ordförståelsen inte har ökat. Med 
”mindre användbara” ord menar vi de ord som vi tror att omgivningen inte använder sig av i lika 
stor utsträckning som de övriga orden, men dessa ord kan eleverna ändå möta i sagorna. Orden i 
fråga kan även vara av sådan karaktär att de inte är så kallade ”statusord”, eller ”trendiga 
uttryck”.  Vi tror att eleverna inte hade något intresse för orden i fråga och att de inte kunde se 
vilken användning dessa nya ord skulle ha. Det som givetvis måste tas i beaktande är det 
Josephson (1982) skriver om att individers språk på olika sätt är beroende av ålder, kön, 
utbildning och en rad andra faktorer. Som vi påpekat tidigare i vårt arbete måste eleven ha ett 
intresse för orden och känna att de har något att säga dem. När det kommer till de, bland eleverna 
mer använda orden, märker vi tydliga tendenser till en ökning i ordförståelsen. Vi kan dock inte 
med säkerhet säga att denna ökning beror på sagorna vi läst. Det kan också bero på andra 
faktorer. En sådan faktor kan vara att vi vid intervjutillfälle 1 var relativt okända för eleverna. Det 
kan ha lett till att svaren vi fick då inte var helt korrekta. Vidare ställde vi eleverna inför 
uppgiften att direkt uppge ordets betydelse. Detta innebar att sökprocessen som Josephson (1982) 
beskriver blev medveten. Denna process sker på många vägar och kan misslyckas helt eller 
delvis. Detta är naturligtvis viktigt att ta hänsyn till då det är intervjuerna som till största del gett 
resultat i vårt arbete. Vi önskar att vi hade utfört intervju 1 vid ett senare tillfälle. Nu utfördes den 
vid ett ganska tidigt stadium och vi kan så här i efterhand ana en viss osäkerhet hos eleverna mot 
oss som intervjuare vilket kan ha påverkat de svar vi fick på våra frågor. 
 
De första observationerna gav oss den bild av elevernas ordförråd som vi förväntade oss att få. Vi 
kunde med hjälp av dessa observationer få en inblick i vilken nivå vi skulle lägga det fortsatta 
arbetet på. Observationerna som vi utfört efter intervjuerna har sina begränsningar. Faktum är att 
vi bara haft tillgång till eleverna under en kort tid och i en begränsad situation. Detta anser vi kan 
ha gett oss en mindre tydlig och kanske lite missvisande bild av den verkliga situationen. För att 
undvika detta tror vi att det är viktigt att få följa eleverna i varierande situationer (exempelvis 
under raster), där de i samspel med varandra använder orden i större utsträckning än under 
lektionerna.  
 
Det som tydligt märks är att ordförståelsen även ökat i referensgruppen. Detta kan givetvis bero 
på de faktorer vi beskrivit ovan, men också på samspelet eleverna emellan. Som Ladberg (2000) 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm
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påpekar blir barnet ungefär vid sex års ålder mer medveten om sitt eget språk och härmar därför 
gärna andra. Vidare är det aktuellt att påpeka att eleverna kan ha varit i yngsta laget för att delta i 
den här sortens undersökning. Vi tror att vi kunde ha fått ett mer markant resultat om eleverna 
hade varit äldre. Eleverna som vi undersökte var ännu inte vana vid själva skolsituationen och 
deras egna roller som elever. På grund av tidsbegränsningen har vi också fått göra prioriteringar 
och avgränsningar, som påverkat vårt arbetes grund och tyngd negativt. Under fem veckor har vi 
kunnat se vissa tendenser, men dessa resultat kan förändras och kanske bli mer tydliga under en 
längre tids forskning.  
 
Vi vill även påpeka det faktum att eleverna i vår undersökning inte gavs några tillfällen att arbeta 
vidare med orden. De ord vi valde ut förekom endast under sagostunderna och inget vidare arbete 
utfördes för att avtäcka ordens innebörd. Som Arnqvist (1993) anser är det viktigt att använda ord 
i för eleverna olika sammanhang för att skapa en möjlighet till avtäckning av innebörden 
(Arnqvist, 1993).  
 
Det som varit tidskrävande är egentligen inte det praktiska arbetet som utförts med eleverna, utan 
det teoretiska arbetet, som till exempel med bearbetningen av sagorna. Så här i efterhand tycker 
vi att sagorna svarade väl på våra önskemål. Dessa tre sagor var väl valda och kom att tjäna sitt 
syfte. Vår uppfattning är att dessa sagor var bra på det sättet att de roade och väckte nyfikenhet 
hos barnet vilket enligt Bettelheim (1989) är viktigt. Sagorna representerar bra, enligt oss, 
Netterviks (2002) beskrivning av vad en folk- respektive konstsaga är. Det som här bör påpekas 
är att sagan om Askungen enligt eleverna var för lång, vilket vi inte kan hålla med om. Vi ser 
denna åsikt som ett resultat på deras brister i aktivt lyssnande samt på den bristfälliga miljön. 
Som vi även skrivit tidigare i arbetet så måste eleverna kunna relatera till sagorna på alla plan. 
Det gäller det språkliga likväl som det psykologiska (Bettelheim, 1989). Det som också är viktigt 
att tänka på i situationer som denna är att samspelet mellan vuxna och barn kan vara avgörande 
för resultatet. De vuxna måste vägleda barnen genom att framhäva, bekräfta, korrigera och 
vidareutveckla det som är betydelsefullt (Granberg, 1996).  
 
Vad det gäller sagostunderna så anser Granberg (1996) att eleverna bör få möjligheten att 
koncentrera sig på lyssnandet utan störande och avledande inslag. Vidare så bör sagostunden 
planeras så att eleverna inte är trötta eller hungriga utan pigga och alerta (Granberg, 1996). Detta 
är saker som vi tyvärr inte kunnat ta hänsyn till eller påverka beroende på att det inte alltid var 
den mest lämpade lokalen vi kunde utnyttja för detta ändamål samt att tidpunkten för 
sagoläsningen lades där tid fanns över. Vidare så var eleverna inte vana vid skolsituationen när 
det gäller koncentration och uppmärksamhet. Eleverna skulle ha behövt tränas till ett aktivt 
lyssnande (Westerlund & Segnestam, 1988). Vilket vi känner skulle ha varit bra att arbeta med 
innan själva undersökningen. Det skulle vara intressant att göra om denna undersökning med 
elever som vi får arbeta med en längre tid. I en sådan situation skulle vi vilja skapa en sagostund 
som är mer givande. De faktorer som vi avser då är just elevernas aktiva lyssnande, tidpunkten 
samt miljön under sagostunden och givetvis att barnen känner oss och är trygga med oss.  
 
Sammanfattningsvis vill vi påvisa de uppenbara kopplingar vi genom detta arbete kan göra till de 
aktuella styrdokumenten. Som vi i bakgrunden kan läsa så kan sagor ge en utmärkt inblick i vårt 
kulturarv vilket också står i Lpo94. Vidare ser vi sagor som en bra bas för ett så inspirerat, 
kreativt och varierat arbetssätt som möjligt, vilket även betonas i styrdokumenten. Vi vill till sist 
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påpeka att vi är mycket nöjda med detta arbete och de resultat vi fått utifrån de förutsättningar vi 
haft.  
 
6.4 Fortsatt forskning 
Detta har verkligen varit ett arbete inom vårt intresseområde. Vi upplever båda en stor inspiration 
att fortsätta och vidareutveckla det vi påbörjat här. Det skulle vara intressant att fortsätta med en 
mer utförlig undersökning, som omfattar större grupper, för att få bekräftat hur sagor påverkar 
ordförståelsen. Ett forskningsarbete, i vilket tiden, ekonomin och beroendet av praktikplats har 
mindre betydelse, skulle vara värdefullt att genomföra. Därför vill vi rekommendera framtida 
forskare att utveckla det vi har påbörjat.  
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           Bilaga A  

Intervjufrågor         
 

Fråga 1: Vet du vad ordet skrudad betyder?  

 

Fråga 2: Vet du vad ordet tarvlig betyder?  

 

Fråga 3: Vet du vad ordet skicklig betyder?  

 

Fråga 4: Vet du vad ordet betrakta betyder?  

 

Fråga 5: Vet du vad ordet bekymrad betyder?  

 

Fråga 6: Vet du vad ordet ohyfsad betyder? 

 

Fråga 7: Vet du vad ordet uppmärksam betyder?  

 

Fråga 8: Vet du vad ordet förtjusande betyder?  

 

Fråga 9: Vet du vad ordet beundrade betyder?  

 
Fråga 10: Vet du vad ordet klok betyder? 
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            Bilaga B 

Askungen eller den lilla glastoffeln av Charles Perrault 
 
Det var en gång en adelsman som i sitt andra gifte fick till hustru den mest högdragna och hårda 
kvinna man någonsin skådat. Hon hade två döttrar med samma lynne som likna henne i allting. 
Också mannen hade å sin sida en ung dotter som i mildhet och godhet var utan motstycke; i detta 
bråddes hon på sin mor som var den bästa människan i världen. Bröllopet var knappt firat förrän 
styvmodern lät sitt elaka lynne bryta ut: hon kunde inte ens tåla denna unga flickas vackra 
egenskaper om gjorde hennes egna döttrar ännu mer förhatliga. Hon hade henne att förrätta de 
längsta sysslorna i huset: det var hon som fick diska kökskärl och skura trappor och städa fruns 
och de fina fröknarnas rum: hon fick sova högst uppe i huset i en vindskammare på en usel 
halmmadrass, under det hennes systrar bodde i rum med parkettgolv, där de hade de finaste 
sängar som var på modet och speglar där de kunde se sej från huvud till fot. Den stackars flickan 
fann sig med tålamod i allt och tordes inte klaga för sin far, som bara skulle ha bannat henne 
eftersom han helt och hållet lät sig styras av sin hustru. När hon förrättat sina sysslor hade hon 
sitt tillhåll i spiselvrån och bruka sätta sej i askan, varför man i allmänhet i huset kallade henne 
Askepott. Den yngre styvsystern som inte var fullt så ohyfsad som den äldre, kalla henne 
Askungen. Emellertid kunde det inte hjälpas att askungen i sina dåliga kläder var hundra gånger 
vackrare än sina systrar i all deras praktfulla utstyrsel.  
 
Nu hände sig att kungens son gav en bal och till denna bjöd han alla personer av börd. Våra fina 
fröknar blev också bjudna, för de spela en betydande roll i landet. Då ska man tro att deras glädje 
var stor och stort deras bestyr med att välja de dräkter och håruppsättningar som klädde dem bäst. 
Nytt besvär för Askungen, för det var hon som strök sina systrars tvätt och krusa deras kragar och 
krås. De tala inte om annat än hur de skulle klä sig.  
 

- Jag, sa den äldsta, tar min röda sammetsklänning med det engelska spetsgarnityret.  
- Jag, sa den yngre, ska bara ha min vanliga kjol; men till gengäld tar jag min kappa av 

blommigt guldtyg och mitt diamantspänne som sannerligen inte behöver skämmas för sej. 
 

Man skicka efter den bästa hårfrisörskan för att sätta upp höga koaffyrer och man köpte muscher 
från den finaste modisten. De kalla också Askungen för att begära hennes råd, för hon hade god 
smak. Askungen gav dem de allra bästa råd och erbjöd sej också att kamma dem, något som de 
gärna var med på. Under det hon kamma dem sa de till henne: 
 

- Du vill väl gärna vara med på balen, Askungen? 
- Ack, fröknarna, ni gör narr va mej; inte skulle det passa sej. 
- Det har du rätt i. Man skulle få sej ett gott skratt om man såg en Askepott komma på bal. 
 

En annan än Askungen skulle ha kammat dem snett och vint; men hon var godheten själv och 
hon kamma dem utomordentligt väl. På nära två dar kunde de inte äta, så utom sej var de av 
glädje. Man slet sönder mer än ett dussin snörband för att göra dem så smala som möjligt, och 
dagen i ända satt de framför spegeln. 
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Äntligen randades den lyckliga dagen: de gav sej i väg och Askungen följde dem med ögonen så 
långt hon kunde. När hon inte längre kunde se dem satt hon sej att gråta. Hennes gudmor som 
fann henne upplöst i tårar, fråga vad som fattades henne.  

- Jag vill så gärna… jag vill så gärna…Hon grät så hon inte kunde säga mer. Hennes 
gudmor som var fe sa:  

- Du vill så gärna komma på balen, inte sant? 
- Ack jo, svara Askungen snyftande. 
- Nåväl, är du en snäll flicka, sa gudmodern, så ska jag skaffa dej dit. Hon förde henne till 

hennes kammare och sa:  
- Gå ner i trädgärden och hämta mej en pumpa!  
 

Askungen gick strax och tog upp den vackraste hon kunde finna och bar den till sin gudmor, fast 
hon inte kunde gissa hur denna pumpa skulle förhjälpa henne till balen. Hennes gudmor grävde 
ur innanmätet, och när hon lämnat bara skalet kvar så slog hon på detta med sitt trollspö, och 
pumpan blev omedelbart förvandlad till en präktig förgylld vagn. Sen titta hon i musfällan och 
där fann hon sex möss, alla vid liv. Hon sa till Askungen att lyfta lite på dörren till fällan, och var 
mus som sprang ut gav hon ett litet slag med spöet och strax förvandlades musen till en vacker 
häst: det blev ett glänsande spann av vackert apelkastade hästar. När hon var villrådig om vad 
hon skulle göra en kusk av, sa Askungen:  
 

- Jag ska se om det finns en råtta i råttfällan, den kan vi göra kusk av. 
- Det har du rätt i, sa gudmodern, gå och se efter. 
 

Askungen hämtade råttfällan som innehöll tre stora råttor. Fen tog den ene av de tre för dess 
präktiga morrhårs skull och förvandla den med sitt spö till en ståtlig kusk med den stiligaste 
mustasch man någonsin hade skådat. Sen sa hon: 
 

- Gå ner i trädgården, där ska du finna sex ödlor bakom vattenkannan; kom hit med dem. 
 

Hon hade knappt kommit med dem förrän hennes gudmor förvandla dem till sex lakejer som 
genast hoppa upp på vagnen i sina livréer med galoner på och som blev stående där som om de 
aldrig gjort annat i all sin dar. Nu sa fen till Askungen: 
 

- Så där ja, nu har du allt som ska till för att gå på bal, är du inte nöjd? 
- Jo, men hur ska jag kunna gå såhär, i mina simpla kläder?  
 

Gudmodern svara bara med att röra vid henne med trollspöet, och på samma gång förvandlades 
hennes kläder till en dräkt av guld- och silvertyg, helt besatt med ädelstenar; hon satte vidare på 
henne tofflor av glas, de mest förtjusande i världen. Skrudad på detta vis steg hon upp i vagnen; 
men gudmodern la henne framför allt på hjärtat att inte dröja över midnatt, varnade henne för att 
om hon dröjde på balen en minut längre, så skulle hennes vagn åter bli pumpa, hästarna möss, 
lakejerna ödlor och hennes vackra kläder återgå till sitt forna skick. Hon lova sin gudmor att hon 
inte skulle försumma att lämna balen före midnatt. Så far hon åstad, utom sig av glädje. 
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 När kungens son fick underrättelse om att en hög prinsessa anlänt, skynda han ut. Han hjälpte 
henne ur vagnen och förde henne in i salen där sällskapet var församlat. Det blev en stor tystnad;   
dansen avstannade och fiolerna upphörde att spela, till den grad vändes uppmärksamheten mot 
den sköna okända. Man hörde ett allmänt sorl.  

- O, så vacker hon är! 
Kungen själv, så gammal han var, kunde inte låta bli att se på henne, och sa tyst till drottningen 
att det var längesedan han skådat en så skön och älskvärd varelse. Alla damerna betrakta 
uppmärksamt hennes huvudbonad och hennes kläder för att nästa dag skaffa sej likadana, 
förutsatt att lika fina tyger stod att finna och lika skickliga skräddare. Kungens son förde henne 
till främsta hedersplatsen och bjöd sedan upp till dansen. Hon dansa med så mycket behag att hon 
blev ännu mer beundrad. Det sattes fram en aftonmåltid som den unge prinsen inte åt det minsta 
av, så upptagen var han av att betrakta henne. Hon satte sej hos sina systrar och visa dem den 
mest utsökta artighet; hon dela med sej av de dyra apelsiner och citroner som prinsen gett henne, 
något som högeligen förvåna dem, för de kände inte igen henne. Under det de satt på detta vis 
och samtal med varandra hörde Askungen klockan slå kvart i tolv; hon gjorde genast en djup 
nigning för sällskapet och skynda därifrån det fortaste hon kunde.  
 
Så snart hon kommit hem sökte hon upp sin gudmor, tacka henne hjärtligt och sa att det var 
hennes stora önskan att också nästa dag få gå på balen, därför att kungens son hade bjudit henne. 
Medan hon var i gång med att berätta för sin gudmor vad som hade tilldragit sej på balen, klappa 
systrarna på porten; Askungen gick ner för att öppna för dem. 
 

- Vad ni varit länge borta, sa hon till dem gäspande och  gnuggande sej i ögonen som om 
hon nyligen hade vaknat; dock hade hon ingalunda haft lust att sova efter deras avfärd. 

- Om du varit med på balen, sa den ene av systrarna, så skulle du inte haft långtråkigt; det 
kom den vackrast prinsessa, den vackraste man någonsin kunde skåda; hon bevisa oss 
den mest utsökta artighet; hon gav oss dyra apelsiner och citroner.  

 
Askungen visste knappt till sej av glädje; hon frågade vad den där prinsessan hette; men de svara 
att de inte visste, och att kungens son var högst bekymrad för detta och att han var beredd att ge 
allt i världen för att få veta vem hon var. Askungen smålog och sa: 
 

- Var hon då så ovanligt vacker? Gud, vad ni är lyckliga; skulle inte jag också kunna få se 
henne? Ack, fröken Sliddersladder, låna mej sin gula vardagsklänning! 

- Jo, svara fröken Sliddersladder, det vill jag verkligen mena! Låna sin klänning åt en sån 
Askepott som du, då skulle man vara bra tokig!  

 
Askungen vänta sej detta avslag och var lika glad för det, för hon skulle blivit ganska förlägen 
om systern gärna velat låna henne sin klänning.  
 
Nästa dag var de båda systrarna på balen och Askungen också, men ännu praktfullare klädd än 
första gången. Kungens son var ständigt vid hennes sida och upphörde inte med att säga henne 
artigheter. Den unga damen hade inte långtråkigt och glömde vad hennes gudmor hade förmanat 
henne, så att hon knappt trodde klockan ännu var elva när hon hörde den börja slå tolv: då steg 
hon upp och flydde så lätt som en hind. Prinsen följde efter men kunde inte hinna i fatt henne.  
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Hon råkade tappa den ena av sina glastofflor; prinsen tog vara på den omsorgsfullt. Askungen  
kom hem, helt andfådd, utan vagn, utan lakejer och i sina vanliga fula kläder; ingenting hade hon 
kvar av hela sin härlighet utom en av sina små glastofflor, maken till den hon hade tappat. Man  
fråga vakterna vid slottsporten om de inte sett en prinsessa gå ut; de svar att de inte sett någon gå 
ut utom en ung flicka som var tarvligt klädd och mera lik en bondjänta än en dam av börd. När 
de båda systrarna kom hem från balen fråga Askungen om de på nytt hade roat sej mycket och 
om den sköna damen varit där; de svara ja, men att hon hade flytt när klockan slagit tolv och så 
hastigt att hon råkat tappa en av sina små glastofflor, den vackraste i världen; att kungen son hade 
tagit vara på den och att han inte gjort annat än betraktat den under hela resten av balen, och att 
han säkert var mycket förälskad i den förtjusande varelse som den lilla toffeln tillhörde.  
 
De hade rätt; för några dar senare lät kungens son med pukor och trumpeter kungöra att han ville 
gifta sej med den som hade en fot som passade i glastoffeln. Man började med att prova den på 
prinsessorna, vidare på hertiginnorna och hela hovets damer, men förgäves. Den fördes också till 
de båda systrarna som bemöda sej allt vad de kunde för att tränga foten in i toffeln, men de kom 
till kort med försöket. Askungen som stod och titta på och kände igen sin glastoffel så klokt:  
 

- Låt mej försöka om den inte passar mej! 
 

Systrarna begynte skratta och göra narr åt henne. Adelsmannen som hade i uppdrag att prova 
toffeln såg uppmärksamt på askungen och som han fann henne synnerligen vacker sa han att detta 
var mycket rimligt och att han hade order att låta alla unga flickor prova den.  
 
Han bad Askungen sätta sej och när han försökte toffeln på hennes lilla fot såg han att foten utan 
svårighet gick in i den och satt som stöpt i sin form. De båda systrarnas häpnad var stor, men 
ännu större blev den då Askungen ur sin ficka drog upp den andra lilla toffeln och satte den på 
andra foten. I detsamma kom gudmodern som med ett slag av sitt trollspö på Askungens kläder 
gjorde dem ännu praktfullare än dräkterna till balen nånsin var. Nu kände de båda systrarna igen 
henne som den förtjusande varelse de sett på balen. De kastade sej framför hennes fötter och bad 
om förlåtelse för all den dåliga behandling de utsatt henne för. Askungen lyfte upp dem, 
omfamna dem och sa att hon tillgav dem av allt sitt hjärta bara de för framtiden ville älska henne. 
Hon fördes till den unga prinsen, skrudad som hon var. Han fann henne vackrare än nånsin, och 
några dagar senare firades deras bröllop. Askungen som var lika god som hon var skön lät sina 
systrar bo på slottet och gifte snart därefter bort dem med två höga herrar vid hovet.   
 
 
Askungen eller den lilla glastoffeln sidan 172 
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Lilla Rödluvan – återberättad av Tony Ross 
 
Det var en gång en liten flicka som bodde alldeles där skogen börjar. Hennes pappa var 
timmerhuggare; hans jobb var att hugga träd, som man sedan kunde göra alla möjliga saker av- 
som till exempel hus och tidningar.  Ibland hjälpte den lilla flickan sin pappa med arbetet. Hon 
tyckte att han var duktig och hn beundrade honom, hon hade till och med en egen yxa. 
Timmerhuggaren var glad att få hjälp av dottern, för då fick han tillfälle att ta sig en rökpaus i 
lugn och ro. Och det gjorde han titt och tätt.  En gång i veckan besökte den lilla flickan sin 
mormor som bodde djupt inne i djupaste skogen. Mormor var en fin och rar gammal dam som var 
duktig att sy på maskin. Eftersom det var så dyrt i affärerna, sydde hon rätt mycket kläder åt den 
lilla flickan, de flesta i hennes älsklingsfärg: rött. 
 
En dag gjorde hon en jätte fin, förtjusande cape med fastsydd luva. En röd en!  Den lilla flickan 
hade alltid på sig sin nya cape när hon var ute och cyklade. Timmerhuggaren sprang ibland 
flåsande efter henne och varnade henne att hon måste vara uppmärksam för kaninhål och dolda 
trädfötter. Alla de små djuren sprang undan där hon flög fram.  ”Spring inte och lek ute i 
trafiken!” sade de åt sina barn. Snart blev den lilla flickan känd som lilla Rödluvan.  
 
En vacker eftermiddag i augusti packade den lilla flickans mamma ner en del saker som mormor 
var särskilt förtjust i: några hembakade pajer, pickles, en flaska porter och tidningen med TV-
programmen. Lilla Rödluvan gav sig sedan iväg för att som vanligt hälsa på sin mormor. Hennes 
mamma och pappa följde henne över fältet. ”Skynda dig nu till mormor”, ropade de och vinkade 
adjö. ”Lek nu inte på vägen – och gå inte och dröm!”  Den lilla flickan skuttade iväg och visslade 
en enkel låt.   Plötsligt fick hon syn på en stor hund som satt och sov under ett träd.  Hunden var 
faktiskt en varg, fast det visste inte Rödluvan. Hon plockade ett grässtrå och kittlade vargen på 
nosen. Han öppnade sitt ena blänkande öga.   Vargen var hungrig och han hade tänkt äta upp den 
lilla flickan, men så kom han på att om han var riktigt listig, skulle han kanske kunna mormodern 
också.  ”Det finns ingen anledning att jäkta en sån här varm dag” sa vargen med len röst. ”Varför 
inte stanna här en stund och njuta av blommorna och det vackra solskenet?” 
 
Det var varmt i solskenet, och det lät mycket klokt det vargen sade, så Rödluvan satte sig på en 
stock och började skickligt binda en krans av prästkragar.  När hon vände ryggen till, smet 
vargen sin väg. Han tänkte gå till mormors hus och äta upp henne till middag. Sedan, när 
Rödluvan också kom dit, skulle han äta upp henne till efterrätt.  Vargen ringde på mormors 
dörrklocka. Mormor hade just slagit sig till ro för att titta på TV-nyheterna. ”Vem är detta?” 
muttrade hon och blev lite irriterad över att behöva resa sig igen. Vargen stack nosen genom 
brevlådan och sade med sin pipigaste röst: ”Det är lilla Rödluvan!” Då lyste mormor upp. ”Kom 
in, kära Du!” ropade hon och slog upp dörren på vid gavel. Vargen klampade in genom den 
öppna dörren och svalde mormor med ett enda klonk, för mormor var en väldigt liten gumma.  
Vargen hickade lite och satte sedan resten av sin plan i verket. Han traskade uppför trappan till 
sovrummet, satte på mormors största nattskjorta och lade sig i sängen och väntade på Rödluvan. 
Han kände sig fånig i den här skruden, men han måste ju se ut som en gumma. När vargen 
betraktade sig själv i spegeln, tyckte han inte han liknade mormor särskilt mycket, så han rusade 
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upp ur sängen i den skära flanellen och släckte ljuset.Skymningen föll då Rödluvan knackade på 
mormors dörr. Nu försökte vargen låta som mormor: ”Kom in, lilla Du”, ropade han. ”Jag är här 
uppe, jag har gått och lagt mig!”Rödluvan smög in i det mörka sovrummet och hoppade upp och 
satte sig på sängen.  Trots att vargen gömde sig så gott det gick, kunde den lilla flickan inte 
undgå att lägga märke till…  ”Oj mormor då, så stora öron du har fått!” sa hon. ”Så mycket 
bättre kan jag höra dig, lilla Du!” mumlade vargen. Lilla Rödluvan tittade närmare på skepnaden 
där i sängen.  ”Och så stora ögon du har fått!” sade hon. Vargen var rätt stolt över sina ögon. 
”Så mycket bättre kan jag se dig!” sade han och flaxade med ögonlocken.   När Rödluvan fick en 
stor, hårig tass i handen, tänkte hon att det här kunde väl ändå inte stå rätt till. ”Och mormor”, 
sade hon, ”Så stora händer du har fått!” ”Så mycket bättre kan jag krama dig!” brummade 
vargen. Han började kravla sig upp ur sängen nu, och hans tänder glimmade i det svaga ljuset.  
”O-O-O-ch så stora tänder du har fått!” stammade den lilla flickan. ”Så mycket lättare kan jag 
äta upp dig!” tjöt den ohyfsade vargen, och i en virvel av sängkläder flög han upp och nappade åt 
sig den lilla flickan och svalde henne med ett enda ”klonk”. Sedan snaskade han i sig de 
hemlagade pajerna och drack ur portern. Nu kände sig vargen mätt och belåten med sig själv. 
Han stapplade nerför trappan, föll ihop på golvet och låg där däst och drömde. 
   
Under tiden hade timmerhuggaren blivit beskymrad över att dottern var borta så länge, så han 
gick ut och letade i skogen efter henne.   Han lyste med ficklampan han fått i julklapp, och han 
hade med sig en yxa ifall han skulle träffa på något otäckt.  När timmerhuggaren tittade in genom 
mormors öppna dörr, fick han se vargen ligga där och snarka på golvet. Han såg också vargens 
enorma mage. Timmerhuggaren förstod vad som hade hänt. Han rusade fram och drämde till 
vargen mitt i skallen. Sedan tog han det olyckliga djuret i bakbenen, höll det upp och ner och 
ruskade det tills både Rödluvan och mormor ramlade ut ur vargens mun. 
Där satt de sedan på golvet och blinkade, omskakade och arga, men oskadda var de som väl var.   
När vargen vaknade, satte han iväg och bara sprang och sprang och sprang. Mormor och 
Rödluvan bombarderade honom med allt de fick tag i för att riktigt sätta fart på honom. Till och 
med smådjuren hjälpte till, för vargar hör ju inte precis till deras vänner.  Timmerhuggaren tog 
Rödluvan och mormor med sig hem, och mamma lagade en härlig kvällsmat åt dem allihop.  
Vargen flyttade till en annan trakt och slutade upp med att försöka äta människor. I stället gav 
han sig till att odla grönsaker, trots att han var ganska tarvlig och misslyckades med det också.  
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Enfaldige Jack och trollkarlen 
 
Tidigt på morgonen brukade Jack stå på torget och spela musik. Han var fattig och skrudad 
slitna, lappade och tarvliga kläder, men han var lycklig ändå. De rika människorna i staden 
brukade skratta åt Jack. De hånlog när de åkte förbi i sina fina vagnar. De kallade honom 
enfaldig. Men det var inget Jack brydde sig om. Han var skicklig och bra på att spela musik och 
tjänade tillräckligt med pengar för att kunna äta och dricka och ha tak över huvudet. Det räckte 
för honom.  
 
En dag kom det en trollkarl till staden där Jack bodde. Han ställde sig på torget, betraktade 
människorna, stäckte upp armarna i luften och fick det att blixtra och dundra. ”Jag är er nye 
härskare”, skrek trollkarlen. ”Från och med nu är mina slavar. Ni ska arbeta för mig. Jag ska se 
till att ni får mat att äta och har kläder på kroppen, men den som inte lyder mig kommer att dö!”  
Det verkade inte finnas något val. Man måste lyda trollkarlen. 
 
Han befallde folket i staden att bygga ett högt torn av guld mitt på torget, där han skulle bo. De 
tvingades arbeta både dag och natt. När det var färdigt, flyttade trollkarlen in och höll uppsikt 
över allt som hände i hela staden. Han såg direkt om någon bröt mot hans lagar. Det var förbjudet 
att skratta, inga barn fick leka på gatorna och det fick inte spelas någon musik. Och alla 
människorna i staden fann sig att lyda trollkarlen. De fick mat och kläder, men maten smakade 
absolut ingenting och stillade inte hungern, och kläderna var grå och fula och höll inte kroppen 
varm.  
 
Till slut stod inte människorna i staden ut längre, de var alla bekymrade och oroliga. De 
samlades vid det gyllene tornet för att säga trollkarlen ett sanningens ord. ”Vi är inte nöjda”, 
klagade folket. ”Dina lagar är dumma och meningslösa.” När trollkarlen hörde detta, blev han 
väldigt arg. Med en enda svepande armrörelse trollade han fram tre stora torg, som gick omkring 
i staden och hotade folk och såg till att ingen var glad eller lycklig. 
 
Nu undrar ni förstås vad som hände med Enfaldige Jack. Jag tror inte att det fanns någon i hela 
staden som var mer olycklig än stackars Jack. Han fick ju inte längre spela sin musik på stadens 
gator och torg. Hans leende hade försvunnit liksom solen bakom ett stort, grått moln. Men Jack 
var en modig grabb, och han bestämde sig för att han måste gå och prata med den ohyfsade och 
onde trollkarlen. ”Jag har ju inget att förlora”, tänkte Jack. På grund av trollkarlen hade hans liv 
glivit så meningslöst att det inte fanns något kvar att leva för. Jack bultade på porten till det 
gyllene tornet, och trollkarlen öppnade. ”Vad vill du?” röt han. ”Varför är du inte och arbetar 
med de andra?” 
 
Trollkarlen hade befallt att de ksulle hugga en jättelik skulptur av honom själv ur berget ovanför 
staden. Man hade redan arbetat med detta i tre månader med de tre trollen som övervakare. 
 
”Jag vill inte hugga ut någon staty. Jag vill bara spela musik på gatorna som jag alltid har gjort”, 
svarade Jack modigt. Då blev trollkarelen rasande och förvandlades med ens till en  
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skräckinjagande, eldsprutande drake! Vilken annan människa som helst hade rusat därifrån, men 
Jack stod lugnt kvar. Han hade börjat förstå och bli uppmärksam på något om den så kallade 
trollkarlen.  
 
Hans trolleri var bara en illusion; det hade ingen riktig tyngd. Maten ha n trollade fram gjorde 
inte människor mät ta, och kläderna gav ingen värme. Och när Jack tänkte efter mindes han att 
den där blixten på torget hade träffat en liten hund, som inte ens hade fått en skråma. Jack 
bestämde sig för att testa sin teori. Han satte sitt instrument till munnen och började spela en 
förtjusande och vacker melodi. Och när den strängt förbjudna musiken började ljuda över 
nejden, krympte monstret och blev mindre och mindre tills det slutligen inte var större än en mus 
och sprang iväg.  
 
”Ge dig av, din lymmel, annars…annars… vet jag inte vad jag gör!” vrålade trollkarlen 
hysteriskt. ”Du är bara en bluff!” sa Jack och började gapskratta. Trollkarlen blev minst sagt paff. 
Ingen hade någonsin vågat skratta åt honom förut. Ljudet av skrattet kändes som knivhugg i hans 
kropp. Han gav ifrån sig ett skri som började långt nere i tårna och steg uppåt. Sedan började han 
blekna bort, tills allt som var kvar var hans huvud, som svävade upp i skyn. Slutligen löstes också 
det upp i dimma och blåste bort i vinden. Ingen såg någonsin till trollkarlen igen. 
 
De otäcka trollen försvann när trollkarlen försvann, och människorna i staden var fria igen. 
Barnen lekte åter glatt på gatorna. De skrattade och skämtade, och det allra bästa var att Jack 
kunde spela sin musik igen. Faktum är att folket beundrade honom och ville göra honom till 
borgmästare och klä honom i fina kläder, men det vägrade Jack. Det kan man kanske tycka dumt 
av honom, men han var lycklig med att leva som han gjorde. Och efter detta slutade man kalla 
honom Enfaldig Jack. I stället kallades han för Kloke Jack.  
 
 


