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Abstrakt 

Syftet med denna C-uppsats var att undersöka hur barnen samtalade när de fått ta del av en 

och samma saga utifrån de tre medierande verktygen högläsning, activboard och CD-skiva. 

Vi har valt att lägga fokus på barn i förskolan eftersom vi utbildar oss till förskollärare. I 

bakgrunden gör vi en tillbakablick i sagans historia och belyser varför sagan är viktig i 

förskolan samt hur den är kopplad till styrdokumenten. Vi beskriver även språket, didaktiken 

och hur viktig fantasin är för barnens utveckling och hur den formar människans beteenden. 

Som teoretisk utgångspunkt för vårt arbete har vi valt sociokulturell teori. Metoden bygger på 

en kvalitativ studie, vi har genomfört barnsamtal och barnintervjuer. I våra samtal och 

interjuver med barnen har vi uppmärksammat ett antal återkommande teman, tillexempel 

överraskning, prinsessor, julgranar och känslor. Barnen tolkade olika teman och tog till sig 

dessa utifrån sina egna livserfarenheter. Vi anser därför att det kan vara bra, för både barn och 

pedagoger, att variera sagostunden med hjälp av olika medierande verktyg. 

Nyckelord: Fantasi, medierande verktyg, överraskning, samtal och literacy.  



Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Marja-Liisa Yliniemi, för all den konstruktiv kritik 

och råd hon har givit oss i samband med skrivandet av C-uppsatsen. Vi vill även tacka våra 

informanter och förskolan som tagit sig tid att delta i vår studie. Tack till Richard Wieland 

som hjälpt oss med detta arbete ur ett språkligt perspektiv. Vad hade vi gjort utan vår tekniska 

support Håkan Fredriksson när våra datorer inte alltid ville vara med oss, tusen tack för din 

hjälp och support. Vi vill även tacka Matildas mamma Ingela som skickade upp en 

datorladdare när det krisade, även om den gav upp efter två veckor. Till sist vill vi tacka våra 

familjer och vänner. Tack för att ni har stöttat och trott på oss under vår studietid.  

 

Matilda Amilon och Karolina Fredriksson 
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1. Inledning 

Vi är två blivande förskollärare som anser att barn i förskolan ska få uppleva sagan och dess 

utrymme för fantasi och lärande. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi 

observerat att sagan är en del av förskolans verksamhet. Vi anser att det är viktigt att lyfta 

fram sagan som ett lärandeverktyg där barns känslor, lärande, fantasi och språkutveckling 

finns med som en utgångspunkt när sagan presenteras. Något vi också har upplevt under vår 

VFU är att sagostunden har varit det inslag i verksamheten som har bearbetats minst. Det 

framgick för oss hur lite det tas tillvara på barnens tankar, reflektioner och lekstunder som kan 

uppstå efter att en sagostund har genomförts.  

Vi tycker det är intressant hur sagor kan påverka barnens språk, fantasiutveckling och lekar. 

Därför vill vi som blivande förskollärare öka vår förståelse inom detta område. Något vi 

själva har upptäckt när vi läst sagor för barnen, är att de blir mer intresserade av sagan ifall vi 

läser den med inlevelse. I denna studie belyser vi ett antal olika medierande verktyg som kan 

användas för att presentera en saga. Vår teoretiska utgångspunkt är den sociokulturella teorin,  

eftersom den bejakar barns utveckling utifrån fantasin, leken, språket och kommunikationen.  

En erfarenhet som vi tagit till oss under vår VFU är att förskollärarna idag sällan har tid att 

sitta ner och läsa samt reflektera om sagan tillsammans med barnen. Brundal (1986) påpekade 

redan på 80-talet vikten av att vi som vuxna tog oss tid att läsa en saga för barnen, eftersom 

det genererar många positiva effekter senare i livet. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2009) framhäver att barns erfarenheter påverkar  hur de upptäcker, utvecklar och hur de kan 

vara kretiva i leken utifrån den nya information de har inhämtat. Läroplanen för förskolan 

Lpfö 98, reviderad 2010 tar upp vikten av att förskolan kan ge barnen möjligheter till att 

utveckla en nyfikenhet för upptäcka nya saker och få nya erfaenheter.  

Vår målsättning med denna studie är att synliggöra hur en saga med hjälp av tre olika 

medierande verktyg kan påverka barnens samtal. Studien har genomförts i en barngrupp på en 

förskola i Sverige, omfånget på barngruppen var sex stycken barn i cirka femårs ålder. 

Undersökningen har utgått från en aktivitetsserie om fem omgångar, där barnen har blivit 

presenterade för högläsning, activboard, en CD-skiva och drama till sagan. Dramat valde vi 

att inte ha med i resultatet, eftersom det inte tillförde någor mer till studien. Arbetet har delats 

upp jämnt, där vi har tagit lika stort ansvar för såväl litteraturen, som vid genomförandet av 

aktivteterna och skrivandet av uppsatsen. 
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2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad barn samtalar om när de får ta del av en och samma 

saga utifrån olika medierande verktyg. Motivationen till att vi har valt att genomföra denna 

studie är för att vi vill se barns samtal vid sagostunden, och hur olika presentationsätt 

påverkar dessa. Vi har valt att lägga fokus på barn i förskolan, eftersom vi utbildar oss till 

förskollärare.  

2.1 Frågeställning 

Efter att ha hört en och samma saga utifrån olika tre medierande verktyg: 

– Vad samtalar barnen om?  
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3. Bakgrund  

Inför den empiriska studien har vi gjort en genomgång av den litteratur som vi funnit inom 

detta område. Vi belyser även sagan, utifrån dess betydelse ur ett historiskt perspektiv. I 

kapitlet varför sagan är viktig i förskolan, lägger vi stor vikt vid att lyfta fram föräldrarnas och 

även förskollärarnas påverkan hos barnet. Den teoretiska utgångspunkt vi har använt för detta 

arbete är Vygotskijs sociokulturella teori. Vi kommer också ta upp tidigare forskning 

angående språket, leken, och lärandets roll för barnet. 

3.1 Sagans betydelse ur ett historiskt perspektiv 

Swahn (1995) framhäver svårigheterna med att åldersbestämma termen saga, eftersom från 

början kunde en saga vara en lång berättelse eller en kort rolig historia. Under 1700-talet var 

det en självklarhet att barn lärde sig av berättelser och sagor. Genom dessa lärde de sig seder, 

sedlighet och den världsliga feodalordningen. Det påvisades att sagorna berättade vad som 

hände med de människor som bröt mot reglerna och därmed inte fick framgång i livet, medan 

de som följde reglerna blint fick ett bra liv. De vuxna var övertygande om att barnen skulle 

lära sig utav sagan och följa dessa regler. Detta var väsentligt, annars gick det precis som för 

dem som bröt mot reglerna, enligt Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (1995).  

Swahn (1995) understryker att Bröderna Grimm hade ett stort inflytande när det gällde sagor 

på 1800-talet i västvärlden. Deras sagor har påverkat hur människan ska berätta sagan 

muntligt. Även om Sverige fick mycket inspiration från Bröderna Grimm och deras historier, 

har även Finland gett inspiration. Det var i Finland, framförallt i de svenskspråkiga delarna, 

som de började teckna ned sagorna på papper. Vid 1870-talet och framåt kom det ofta ut små 

häften, med en eller flera sagor som kunde läsas av de som hade möjlighet till att göra det. 

Ekström och Isaksson (1997) beskriver hur folksagan var uppbyggd. Där speglades ofta 

motsatser mellan rik/fattig, vacker/ful eller god/ond. Spelet mellan det goda och onda i 

sagornas värld gjorde det särskilt viktigt att berättaren hade ett levande språk, som gjorde att 

åhöraren kunde fantisera. Kvideland (1995) nämner att, runt om i Norden på 1800-talet, 

uppstod ett stort motstånd mot sagans inflytande i skolan. 

 

Pramling Samuelsson, Klerfelt och Asplund Carlsson (1993) och Vallberg Roth (2002) 

påpekar att den struktur som sagan är uppbyggd på, med upprepningar och fast form, gör den 

enkel för barn att förstå och relatera till.  Det går också att förtydliga att sagan i Sverige gick 

från att vara en biblisk moralberättelse till att vara en postmodern saga vi känner till idag. 

Dagens sagor är en stor mix av det gamla och nya som finns i samhället. Idag blandas barnens 

sagor med rollekar och media. Något som också beskrivs i litteraturen är det moderna sättet 

att berätta en saga, som kom efter att teven hade debuterat. Där började sagorna visas som 

filmer eller tecknade äventyr med röstskådespelare och skådespelare, framförallt riktat till 

barnen, enligt Kvideland (1995).  

3.2 Varför är sagan viktig i förskolan? 

Brudal (1986) tar upp vikten av att föräldrar och förskollärare som läser en saga inte ger 

uttryck för sin egen moral och etik för omvärlden när barnet lyssnar. Vid dessa tillfällen är det 

bra att välja något som framhäver sagan ur ett mer kulturellt perspektiv där verkligheten 
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återspeglas. Dessutom, att börja eller sluta dagen med en sagostund påverkar barnens 

lekmönster och moral gentemot andra. Författaren poängterar även att det gäller att 

föräldrarna har intresse för sagans värld, både i hemmet och i förskolan. Barnen intresse för 

sagor väcks oftast genom att föräldrarna läser på kvällen och då väljer att ”offra” sin egen tid 

för att läsa en saga för barnet. Dessa sagostunder kan leda till att det skapas dialoger kring 

sagan i hemmet och på förskolan. Det kan även vara tvärtom, förskolan skapar dialoger 

utifrån sina sagostunder som i sin tur gör att barnet har funderingar till sina föräldrar i 

hemmet. 

Edwards (2008) och Ekelund (2007) framhäver att det är viktigt att barnen kan fokusera och 

vara aktiva lyssnare vid sagostunden. Därför är det angeläget att välja rätt tillfälle på dagen 

när sagostunden ska vara. Eftersom sagan är en ingångsport där fantasin kan stimuleras är det 

centralt för förskolläraren att finnas på rätt fysisk plats i förskolan när barnen får lyssna på 

historien. Det poängteras också att varje stund av samspel mellan barn och vuxna förs genom 

berättelser, vilket betyder att barnet återger sina upplevelser och erfarenheter genom 

berättelser för den vuxne. 

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (1995) och Pramling Samuelsson m.fl. (1993) 

benämner att lärandet och sagan går hand i hand med varandra, men att det inte heller ska 

glömmas att sagan är en plats där vår tids moral framhävs. Det vi upplever som rätt eller fel 

återspeglas i sagans värld och kan påverkar barnen i deras lek. Författarna förklarar att genom 

sagan kan barnen utveckla färdigheter som de senare i livet kan dra nytta av och att det 

hjälper till att bearbeta sagan i den spontana leken. Toijer-Nilsson (1981) förklarar också att 

fantasin och sagan i förskolan hjälper barnen att spegla verkligheten och även att se världen 

på ett nytt sätt. 

3.3 Vygotskij och fantasin 

Enligt Vygotskij (1995) och Lindqvist (1999) kommer den fantasi som barnen erhåller från 

den verklighet de lever i. Fantasin är i symbios med känslor hos barnen och återfinns inte den 

symbiosen, kan inte barnen skapa fantasi. Vygotskij, Veer och Valsiner (1994) och Vygotskij 

(1995) tar upp att den vuxne saknar den rikedom på fantasi som barnet har, men att barnets 

fantasi beskriver inte hur rika de är på fantasi. Barns fantasi utgår ofta från deras intensitet av 

känslor som de upplever vi de olika tillfällena. Ju mer erfarenheter ett barn har, desto mer 

betydande är det för fantasin. Fantasin är som mest utvecklad vid barndomen, eftersom den 

inte är begränsad av normer och regler. Allt eftersom barnen får nya erfarenheter som hjälper 

dem att förstå nya kontexter i sin omgivning kommer deras fantasi att minska. Då barn strävar 

efter att skapa egna erfarenheter och egna lösningar på verkligheten genom fantasin, kan en 

mer konkret fantasi ge mer visuella bilder hur den uppfattas i verkligheten. 

Vygotskij (1995) diskuterar fyra olika fenomen kring verklighet och fantasi. Det första 

fenomenet utgår ifrån att all fantasi är konstruerad av den verklighet och den omgivning 

barnet lever i. Det andra beskriver att människan skapar komplexa dimensioner i verkligheten 

genom att sammankoppla erfarenheter och fantasiförråd med andra företeelser som personer 

berättar för varandra. Fantasins tredje form utgår ifrån att det finns ett emotionellt samband 

mellan verkligheten och fantasin. Det är här fantasin ger barnet ett inre språk för sina känslor, 
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där varje känsla ges en egenskap utifrån sinnesstämning och tillfälle. Ett exempel på det fjärde 

och sista fenomenet är när vi kan föreställa oss saker som bara från början varit fantasi, men 

nu har blivit en verklighet, till exempel en teknisk apparat. Det ska inte undanhållas att detta 

fenomen är en väldigt lång process och att den även står i ett samband med det tredje 

fenomenet.  

3.4 Leken och fantasin 

Fantasin är en egenskap av oskattbart värde… (Lenin vid elfte partikongressen 1922, citerad 

i Toijer-Nilsson, 1981, s. 15). Vygotskij (1995) kopplar detta citat till att fantasin är uppbyggd 

utifrån tidigare erfarenheter och att vi människor förvränger verkligheten så att den passar till 

vår fantasi. Fantasin kan även ses som ett behov utifrån våra känslor och önskningar, därför 

finns det inte ett direkt bestämt värde av fantasin, utan det är beroende av individen. 

Författaren definierar att det redan i tidig ålder finns kreativa processer i barnens lek, barn 

leker ofta sådant som de sett eller fått berättat. Vidare beskrivs det också att barns upplevelser 

i leken inte bara är något de kommer ihåg, utan det är även en bearbetning av vad de har 

upplevt. Dessa kopplingar till litteraturen anser vi visar på hur viktigt sambandet mellan leken 

och fantasin är för barnen. Det är särskilt viktigt att barnen redan i tidig ålder får ha kreativa 

processer där leken och fantasin är en del av vardagen.  

Lillemyr (2002) och Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) poängterar att leken 

är en väldigt viktig del för barnen på förskolan. Leken lyfter fram barnet utifrån den sociala 

aspekten. Leken blir en arena för interaktion med andra barn och ger nya erfarenheter. Målet 

med att ha lek som ett område på förskolan är att barnen får ett lustfullt lärande och att 

förskollärarna får en tydligare bild hur, vad och varför barnen lär sig genom leken.  

Lillemyr (2013) betonar att leken också delvis har som funktion att lösa problem som barn 

uppfattar i vardagen. Till exempel kan de utforska omgivningen enklare, pröva på nya 

material och hjälpa till att stärka deras egen identitet. Något som också är viktigt att ta upp är 

att leken redan i tidig ålder är något som hjälper barnen att upptäcka världen både rent fysiskt 

och även utifrån ett rollspelsperspektiv, enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2009) 

och Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). 

3.5 Verktyg för genomförande av sagostunden 

Det finns flera olika sätt att berätta en saga. Vi har valt att dela in dem i två på förskolan ofta 

förekommande kategorier, högläsning och multimedia. Högläsning är där pedagogen läser en 

saga för barnen. Multimedia innebär exempelvis att förskolläraren visar filmklipp, spelar upp 

en CD-skiva, eller visar ett bildspel för barnen. 

3.5.1 Högläsning 

Edwards (2008) och Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) uttrycker att vid sagostunden är det 

viktigt att berättaren har en god inlevelseförmåga och förförståelse. Genom att använda sig av 

en levande röst vid högläsningen skapas möjligheter för barnen att kunna leva sig in i sagan. 

Viktiga detaljer vid högläsningen är att läsa långsamt, använda sig av ljudstyrka och variera 

sin röst vid högläsningen. Ekelund (2007) betonar att boksamtal med barnen kan vara 

spännande eftersom det ger en bekräftelse på att barnen får uppmärksamhet och själva får lov 
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att berätta vad de hört i sagan. Det nämns också att även vardagsberättelser kan vara en sorts 

högläsning. Där kan vi fånga upp vad barnen har gjort och visa för barnet att vi har sett och 

bekräftar dem. 

3.5.2 Multimedia 

Fast (2007) och Edwards (2008) förklarar att barn idag är mer exponerade av det utbud som 

media förmedlar genom radio, tv och spel. Mycket av det som barnen ser på idag påverkar 

även barnen, vilket gör att barnen leker och fantiserar ofta om sina leksaker de sett på tv. På 

grund av att medieutbudet har blivit större lär sig barn mer nu av att spela, titta på tv eller höra 

på en saga från en CD-skiva, än förr. Författarna förklarar också att CD-skivan är en 

uppfinning som kan ge ett sort fantasiutbud för barnen, eftersom de måste föreställa sig och 

fantisera kring hur det skulle se ut i sagan de lyssnar på. Det blir även en annan sorts 

högläsning, där det kan tillkomma olika röster som gör sagan mer levande än vad 

förskolläraren hade kunnat göra.  

Fast (2007) beskriver också föräldrarnas rädsla för att deras barn ska vara stilla och inte 

interagera med andra barn lika mycket. Det har också framkommit att föräldrarna var 

förvånade över hur mycket barn faktiskt kan lära sig av vad som förmedlas via media. Gee 

(2003) nämner en så kallad visual literacy som visar på olika mediala verktyg som kan visa 

literacy och där bilderna som visas för publiken har en betydelse och en mening. Bilderna och 

texterna idag i musik, tidningar och filmer är i ett förhållande till varandra där de hjälper till 

att skapa en tydligare bild av vad vi läser. När vi läser eller skriver är det inte bara avläsning 

på ett visst sätt, utan vi alla läser av på något sätt för att sedan kunna tolka det.  

3.6 Språkets roll 

Edwards (2008) och Lindö (2002) nämner att barn som tidigt har fått höra sagor har ett mer 

nyanserat språk, än de som inte har fått höra sagor. Här i Sverige har en allt större klyfta hos 

barnen växt fram i deras språkutveckling. Till exempel tas det upp att barn vid fem års ålder 

har svårt att hänga med vid högläsningen, om det inte finns inslag av bilder till sagan. 

Författarna förklarar också att barn mellan åldern två till fem år har lättare att ta till sig 

språkets grammatik, det är under denna period barnen uppnår kommunikativ förmåga med 

omvärlden. Barnens språk utvecklas utifrån situationer och sammanhang där ordet får en 

betydelse, enligt Söderberg (1982). Rydja (2006) menar att barnens språkutveckling ligger till 

grund för hur aktivt de lyssnar på språket som förmedlas vid de språkliga situationerna både 

på förskolan och i hemmet. Författaren tar också upp att rim och ramsor hjälper till att 

utveckla barns språkliga medvetenhet, eftersom det är mycket roande för barnen att para ihop 

ord till rim. 

Hagtvet (2004) och Ekström (2004) framhäver att när barn blir mer medvetna om språk, kan 

de skilja mellan vad som är rätt och fel i meningar, ord och språkljud. Barn som är fem till sex 

år har en medvetenhet kring fonetiken, där de kan särskilja på ett mer utvecklat sätt hur 

språkljud skall uttalas. Författarna förklarar ytterligare att de barn som är i fem års ålder kan 

börja använda sig av ett mer nyanserat språk. Barnen har även en förmåga till att följa med i 

mer komplicerade berättelser. De har även kunskap att föra egna resonemang kring detaljer, 

teckningar, ramsor, se liknelser i ord och berätta egna sammanhängande sagor för andra. Det 
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ska även påpekas att barns språkliga utveckling och möjligheter hänger ihop med den vuxnes 

insatser. 

Fast (2007) beskriver att literacy är mer än bara läsa och tolka bokstäver i en bok. Det handlar 

om all information barnen möter genom vuxna, media och andra kamrater. Literacy handlar 

också om att kunna avkoda och dra slutsatser kring vad som läses samt kunna förstå dess 

sammanhang i kontexter med omvärlden. Barton (2007) nämner att literacy är framställningar 

från vardagen och alla interaktioner som vi människor är delaktiga i, inte enbart utifrån läs- 

och skrivkunnighet. Han tar tagit fram åtta punkter gällande literacy, här återges de fyra 

första: 

 

1. Literacy is a social activity and can best be described in terms of people’s literacy 

practices which they draw upon in literacy events.  

2. People have different literacies which they make use of, associated with different domains 

of life. Examining different cultures or historical periods reveals literacies.  

3. People’s literacy practices are situated in broader social relations. This makes it necessary 

to describe the social setting of literacy events, including the ways in which social 

institutions support particular literacy. 

4. Literacy I based upon a system of symbols. It is a symbolic system used for 

communication, and as such exists in relation to other systems of information exchange. It 

is a way of representing the world to others. (Barton, 2007, s. 34) 

 

Dessa fyra punkterna visar på att literacitet utgår från de sociala aktiviteterna som människan 

deltar i. Barton (2007) tar upp ordet event i sin text, där han först och främst betonar hur vi 

människor använder oss av literacy i vår vardag. För att förstå benämningen event är det 

också viktigt att förstå de upprepade mönstren som framkommer vid olika interaktioner 

mellan människorna vid aktiviteterna. Andra punkten framhäver att vi människor har olika 

gestaltningar av literacy, där det kan kopplas till de olika miljöerna vi befinner oss i. Under 

den tredje punkten påpekar författaren att de sociala sammanhangen spelar roll för hur 

literacy för samman människor till en gemensam kultur. Vid den fjärde punkten framhålls det 

att literacy är ett symbolsystem, där den är avsedd att användas vid kommunikation mellan 

människor. 

3.8 Sociokulturellt perspektiv 

Hundeide (2006) och Säljö (2000) betonar att den sociokulturella teorin utgår från att barnen 

föds in i en social värld, vilket därefter utformas ur historiska och kulturella utvecklingar. 

Vilka aktiviteter som människan använder sig av härrör från de historiska och kulturella 

ramarna och detta är något som inte kommer att försvinna. Lärandet i den sociokulturella 

teorin utgår ifrån att deltagarna för samspel mellan varandra där språket och 

kommunikationen är i fokus för lärandet. Utifrån kommunikationen skapas sociokulturella 

resurser och det är också genom kommunikationen som resurserna kan fortsätta att utvecklas. 

Dysthe (2003) tar upp att lärandet har en utgångspunkt i att det är ett socialt deltagande i 

praktiken, beroende på vilken sorts lärprocess som tillämpas kan flertal resultat framstå vid 

senare analys. Lärandet i det sociokulturella perspektivet är något som fokuserar på vad som 

sker i det inre, men även hur de utvecklas i samband med omgivningen. 
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Strandberg (2006) betonar att vid aktiviteten finns det vissa ord som leder till ett lärande och 

en utveckling hos barnet. Dessa kännetecknande ord är det sociala, medierande och situerade. 

Det sociala utgår ifrån olika interaktioner med andra människor. Ett medierande perspektiv 

framgår genom att människan använder sig av kreativa hjälpmedel, artefakter som 

symboliserar verktyg och tecken när vi vill lösa problem eller utföra någon form av aktivitet. 

Utifrån ett situerat perspektiv förklaras det att människans aktiviteter hänger ihop med något i 

ett specifikt rum eller i en situation där lärandet är i fokus alltjämt med de kontexter som 

förekommer. Samlingsordet för dessa ord är socio-kulturell historisk praxis där tänkandet, 

talandet, läsandet, problemlösande, lärande emotioner och viljan är i fokus. Lärandet i denna 

situation förklaras genom att det utgår från hela människan och att det inte bara är 

aktiviteterna som spelar in hur vi lär oss.  

Dysthe (2003) betonar att kunskap konstrueras genom att det förs ett flertal samarbeten i olika 

kontexter och inte i första hand genom de individuella processerna. Med hjälp av redskap kan 

lärandet medieras på olika sätt. Till exempel böcker, video och filmer kan fungera som ett 

tillämpningsmedel för att inhämta ny kunskap och omvandla den till sin egen. Framförallt 

betonas det att människans viktigaste redskap för att inhämta kunskap är språket, synnerhet i 

den sociokulturella inlärningsteorin används språket utifrån kontexterna kulturellt och som ett 

medierat redskap. Bråten (1998) förklarar att språket som barnen innehar, bestäms utifrån den 

sociokulturella miljön barnet befinner sig i. Barnet kan inte välja fritt utan språket är beroende 

av situationen och hur den andra uttrycker sig.  

3.9 Styrdokument 

Här kommer vi att argumentera för de stöd vi har funnit till vår aktivitetsserie utifrån Lpfö 98 

(Skolverket, 2010). Då det är mycket som kan tolkas till sagan och sagostunden för barns 

lärande, kommer det att läggas fram generella saker som kan kopplas till vår undersökning. 

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. (Skolverket, 2010, s. 9). Med detta citat framhävs det hur viktigt det 

är att den verksamheten där barnen finns, har möjligheter för kreativitet och utmaningar i 

barns utveckling. Blankertz (1987) anser att läroplanen är en tolkande text till verksamheten, 

sagostunden har inte ett specifikt mål, utan flera mål som passar in vid olika tillfällen. Utifrån 

Skolverket (2005) poängteras det att barns lärande gagnas när verksamheten är varierad och 

ger goda möjligheter till utveckling.  

Det står inte specifikt i Lpfö 98 (Skolverket, 2010) hur sagor ska hanteras som en del i 

verksamheten. Med hjälp av målen som återfinns i läroplanen får pedagogerna möjligheter till 

att tolka vad, varför och hur sagan passar in i verksamheten. Målen som återfinns i 

styrdokumentet är uppdelade i tre kategorier. De som förskolan ska sträva efter, vad 

förskolläraren ska ansvara för och vad arbetslaget ska arbeta utifrån. De mål och riktlinjer vi 

anser kan tolkas allmänt, men även till vår studie är: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld, 
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 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv, 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa, 

 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama, 

Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

 ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda 

hela sin förmåga, 

 sälls inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper, 

 stimuleras och utmanas i språk- och kommunikationsutveckling, 

Arbetslaget ska  

 ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna 

förmågan, 

 utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation… 

(Skolverket, 2010, s. 9-11) 

 

Utifrån dessa punkter kan det konstateras att sagan passar till de mål och riktlinjer som finns i 

förskolan. Precis som nämnts innan finns det inte ett explicit mål för sagan i förskolan, men 

att den finns med inne på förskolan är de flesta medvetna om. Det kan även klargöras att 

dessa punkter som tagits fram i bakgrunden är generella och det går absolut att implementeras 

med flera mål, till exempel matematik eller naturkunskap. Det nämns i Skolverkets (2005) 

redovisning och Lpfö 98 (Skolverket, 2010) vikten av att förskollärarna lägger grunden för 

det livslånga lärandet. Det är även viktigt att förskolan kan ge barnen en stimulerande 

verksamhet där trygghet och lärande finns med.  

3.10 Tidigare forskning 

Hagtvet (2004) tar upp i sin forskning att barns språkliga färdigheter har ett samband med hur 

tidigt de exponeras och stimuleras för detta. Författaren benämner också att barn behöver få 

stimulans för att kunna utveckla sitt talspråk, ett exempel är genom leken där det finns 

möjligheter för en fördelaktig utveckling. Det tas även upp att leken är där barnen får lov att 

göra fel och prova sig fram till de lösningar som kan fungera. Leken ses även som ett redskap 

där kunskapen lättare och på ett roligare sätt kan inhämtas och stimulera lärandet hos barnen. 

Damber m.fl. (2013) förklarar att barns språkliga medvetenhet, och framförallt den 

fonologiska utvecklingen, har intresserat forskare i många årtionden. Forskningen har visat att 

desto tidigare barn får bekanta sig med literacy desto godare effekter frambringar detta för 

barnen.  
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Lillemyr (2002) nämner en internationell forskning från en konvention där International 

Council Children’s Play (ICCP), påpekar att i barns lek har det skett en förändring under de 

senaste åren. Det framhävs att barn tänjer på gränserna, är villiga att ta ansvar i lekarna och att 

de vill få relationer med de kamrater som deltar i leken. Det som har intresserat forskarna här 

är hur utmaningarna har påverkat barnens lek och på vilket sätt de har mottagit dessa 

utmaningar. Författaren tar även upp forskning som visar samband mellan leken och lärandet. 

Idag är det mer fokus på en helhetsbild utifrån barns lärande i den miljö de befinner sig i och 

att det finns olika kategorier att undersöka detta. Utifrån forskning som också tas upp utgår 

ICCP ifrån att barns lek och lärande har olika omfång samtidigt som det finns olika drag som 

går samman med varandra. Det vill säga att barnen är olika och utgår från olika aspekter som 

sedan sammanfaller med varandra i leken. För att lärandet ska kunna framgå enligt 

forskningen är det viktigt att det är lustfyllt och engagerande. Det har visat sig att barn lär sig 

betydligt bättre ifall de fångas upp och engageras av leken, enligt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2009). 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar upp att forskning som synliggör 

lärandet hos det kompetenta barnet, är där samspel och leken är i symbios med varandra. 

Detta förtydligas med att lärandet hos barnen bygger på att de har utvecklat en kreativ 

förmåga. Det är även en inlevelseförmåga hos barnet som gör det möjligt för dem att vara 

kompetenta i sitt lärande. Lindö (2002) nämner i sin forskning att miljöerna påverkar barns 

inlärning och ifall miljöerna är fulla av inlevelser kan barnen ta till sig detta mer. Fast (2007) 

påpekar att literacy är något som är en social aktivitet som utgår från fler begrepp än bara 

läsande och skrivande som det gjorde tidigare. Literacy utgår även från kulturella, 

ekonomiska och sociala kontexter, där den största betydelsen är att barn kan utveckla literacy 

från olika sammanhang. Det är visat att barn som erövrar literacy i tidig ålder har fått en mer 

utvecklad och nyanserad språklig vardag som de kan förstå och skapa ett lärande i, enligt Fast 

(2007). 

4. Beskrivning av vår aktivitetsserie  

Vi har utgått från didaktikens vad, varför och hur, när vi har genomfört aktivitetsserien 

tillsammans med barnen (Bilaga). Lindström och Pennlert (2009) menar att didaktik är läran 

om undervisning, där lärandet är i fokus utifrån vad, varför och hur.  

Vad inriktar sig på det barnen blir presenterade för i undervisningen och vad som ska 

studeras. Denna aktivitetsserie utgår ifrån en saga som heter Mamma Mu och Kråkans jul. 

Barnen har fått bekanta sig med sagan under olika former, som högläsning, multimedia och 

dramatisering. 

Varför ligger till grunden i syftet till lärandet eller undervisningen som kommer att ske. Valet 

av sagan Mamma Mu och Kråkan utgår från att figurerna i sagan är väldigt fantasifulla, 

bilderna är effektfulla och sagan är barnvänliga och tilltalar alla, stora som små. Detta ska 

hjälpa barnen att utveckla sin kommunikation och fantasi, vilket sedan kan leda till att barnen 

kan använda sig av det i vardagen. Det ska även hjälpa till att ge barnen en lustfylld och 

lärorik sagostund. 
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Hur är ifråga om undervisningens upplägg och processen av undervisningen. Aktiviteterna 

har ingått i en serie om fem under ca en månads tid. Barnen har fått tid till att reflektera över 

sagan, de har intervjuats, fått rita något från sagan och observerats under aktiviteten. Vid varje 

början i aktivitetsserien har vi startat med sången Vi har fått en konstig ko. Den har även varit 

vår avslutningssång vid varje tillfälle.  

Blankertz (1987) menar att styrdokumentens texter är didaktiska texter och detta styrks 

genom förankringar i lärandet. Texten är utformad från att den ska kunna tänkas utifrån fler 

perspektiv, till exempel ur ett sociokulturellt perspektiv (kap 3.9). Lillemyr (2002) förklarar 

att lärandet i sig är något som ligger till grunden i våra beteendemönster och att dessa utgår 

ifrån insikt, individens upplevelser och förståelse. Något som också styrks är att barnens 

lärande utgår från att de får uppleva, känna och tycka, något som skapar kunskaper samt 

färdigheter i gengäld. 

4.1 Mamma Mu och Kråkans jul 

Boken handlar om en ko och en kråka och hur deras uppfattningar 

kring julen ter sig. Handlingen utgår från att Kråkan sitter i sitt bo 

och har det kallt och tråkigt, han bestämmer sig för att flyga iväg 

till ladugården där hans kompis Mamma Mu finns. Han möts av 

en hoppande ko som ska göra vispgrädde till bonden, för snart är 

det julafton berättar Mamma Mu för Kråkan. Det uppstår en 

stress hos Kråkan, för inte visste han att det var julafton redan 

dagen därpå och skyndar sig hem för att slå in paket till sig själv. 

För inte finns där någon i hela världen som annars skulle vilja ge 

en kråka några julklappar.                                                                                                    

Figur 1. Boken Mamma Mu och  

Kråkans jul (Wieslander, 2008)   

Under natten blir Kråkan så otålig att han inte vill vänta på att det ska bli julafton, därför sliter 

han upp alla paket som slogs in av honom själv och tackar för de fina presenterna han fått. På 

julaftonsmorgonen är han nedstämd och berättar för Mamma Mu att han inte kunde vänta på 

att det skulle bli julafton, vilket därför leder till att han måste vänta ett helt år till innan det blir 

jul igen. Mamma Mu berättar att hon har en överraskning till Kråkan och ber honom hoppa 

upp på hennes cykel, som de tar till skogen. Hönorna följer också med, för de har hjälpt 

Mamma Mu med överraskningen. När de kommer fram till granen som Kråkan bor i, ber hon 

honom att blunda och inte öppna ögonen förens hon räknat till tre. På en sekund tänds massa 

julgransljus i Kråkans gran och hela skogen lyses upp av ljuset. Kråkan blir alldeles mållös 

och flyger upp i granen för att hämta en julklapp till Mamma Mu. 

Han plockar fram en pingla som har ger till Mamma Mu och hon blir otroligt glad, för det 

påminner henne om sin mamma. Det hela avslutas med att de sätter sig tillsammans med 

hönorna och tittar på granen som lyser så vacker i skogen. Med en vers konstaterar Mamma 

Mu Julafton är inte slut än och här sitter jag med min vän. Tänk Kråkan, du och jag. Hur fint 

får det va! (Wieslander, 2008, s. 29) 
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4.2 Genomförandet av aktiviteterna 

Sagan introducerades för barnen med hjälp av fyra olika verktyg, högläsning, activboard, CD-

skiva och drama, som vi ansåg kunde vara spännande att visa för barnen. Vi har valt att inte 

redovisa aktiviteten drama då den inte gav oss några nya reaktioner och effekter i barnens 

samtal. Efter varje aktivitet har vi genomfört ett barnsamtal. Detta för att tydliggöra hur 

barnen har uppfattat sagan och vilka reaktioner den har gett. Vi delade upp arbetet vid 

aktiviteterna där en av oss genomförde aktiviteten med barnen, medan den andra observerade. 

Det togs också bilder för att komplementera barnens samtal. Det var framförallt vid 

aktiviteten CD-skivan som detta gjordes, eftersom bilderna visade hur barnens granar såg ut. 

Vid högläsningen berättade vi för barnen att de skulle sätta sig i en halvcirkel, där berättade vi 

för barnen att de skulle få vara med i en aktivitetsserie som gick ut på att de skulle få höra på 

en saga vid olika tillfällen, under ca en månads tid. Sagan Mamma Mu och Kråkans jul togs 

fram och Karolina började läsa sagan. Efteråt fanns det förberedda frågor som vi ställde till 

alla barnen, i ett så kallat barnsamtal. Materialet som användes vid denna aktivitet var en bok 

och en mobiltelefon för att spela in barnens samtal.  

Vid aktiviteten med activboarden presenterade vi sagan genom att samla barnen framför den 

stora skärmen de har på avdelningen. En av oss berättade att sagan skulle läsas från boken, 

men att barnen skulle titta på skärmen för där skulle bilderna från sagan visas. Bilderna i 

boken kom fram på skärmen en efter en, bilderna hade också specialanpassats till 

röstberättarens hastighet och detta gav ett jämt tempo för lyssnarna. Även vid detta tillfälle 

genomfördes barnsamtal med alla barnen. Bildspelet som visades på skärmen gjorde vi klart i 

förväg. 

Den tredje aktiviteten var att introducera CD-skivan för barnen. Barnen fick sitta på de 

madrasser som fanns i rummet och därefter lyssna på sagan via en CD-spelare. När sagan var 

slut fick barnen rita en upplevelse som de tyckt varit extra bra eller spännande från 

berättelsen. Därefter genomfördes barnsamtal där barnen fick berätta om detta till de andra 

kamraterna. Denna aktivitet genomfördes ytterligare en gång. Vid andra tillfället då barnen 

skulle rita, valde vi temat Kråkans julgran, eftersom barnen diskuterat detta fenomen vid varje 

aktivitetstillfälle. Vid detta tillfälle genomförde vi enskilda intervjuer med barnen. CD-skivan 

som ett moment till aktivitetsserien valde vi på grund av att barnen skulle kunna fantisera fritt 

om hur figurerna och miljön kunde se ut. Valet att ha denna aktivitet i två omgångar var för 

att vi ville se hur barnens fantasi hade utvecklats från tidigare aktivitetstillfällen. För mer 

information angående aktivitetsserien se bilaga 1.  

Ekström (2004) påpekar att när sådana här aktiviteter ska genomföras, är det bra ifall 

pedagogen kan skapa en miljö där barn kan samlas och lyssna på sagan. Rekvisita är också 

något som kan hjälpa förskolläraren att visualisera sagan i barnens tankar. Ett annat 

hjälpmedel som också kan vara bra till sagan, är att ha en inledande sång angående det tema 

som sagan tar upp. Det nämns även att sagan kan hjälpa till att inspirera barn till lek. Sagan 

kan också innehålla något som förskolläraren vill synliggöra för barnen och som de ska tänka 

på i leken tillsammans med andra kamrater. Lillemyr (2013), Asplund Carlsson och Pramling 
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Samuelsson (1995) och Edwards (2008) påpekar att sagan och berättelser kan hjälpa barnen 

att utveckla sin fantasi, och skapa nya erfarenheter som barnen känner igen sig i.  

5.  Metod 

Under detta avsnitt presenteras vår kvalitativa forskningsmetod, där fokus ligger på 

barnintervjuer och barnsamtal. Valet att ha barnsamtal och barnintervjuer är för att dessa två 

metoder gav en bra möjlighet till att lyfta fram det vi ville undersöka. Aktivitetsserien 

genomfördes på en förskola där barnen var cirka fem år.  

5.1 Kvalitativ studie 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor föll det sig naturligt att välja en kvalitativ studie. 

Vi genomförde intervjuer och barnsamtal för att fånga in alla barns tankar. Patel och 

Davidson (2003) förklarar att syftet med att genomföra kvalitativa intervjuer är för att 

upptäcka och identifiera den intervjuades uppfattning av olika fenomen. En fördel med att 

använda sig av kvalitativa intervjuer är att den som ska genomföra studien kan förbereda sig 

med tidigare forskning. Detta kan leda till djupare samtal vid intervjuerna. Vi använde oss av 

en kvalitativ studie där vi kunde lägga fokus på barnens sätt att ge svar med egna ord på sina 

tankar. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att upprepade intervjuer kan leda till större 

insikt hos intervjuaren, då det kan bli en fördjupad bild av den intervjuades tankar. Detta kan 

leda till att barnet ändrar åsikter och uppfattningar under de flertal intervjuer som genomförs. 

5.1.1 Barnintervjuer/ Barnsamtal 

Intervjuer är något som kan hjälpa till för att förstå barnens tankar utifrån deras egna ord, 

därför lämpar sig denna metod när barnens tankar och upplevelser är i fokus. I barngruppen 

utfördes både barnsamtal med hela gruppen samlad och enskilda intervjuer. Under 

barnsamtalen diskuterade alla barnen tillsammans med varandra och oss utifrån de 

frågeställningar vi hade. Vid intervjuerna fick barnen möjlighet att uttrycka sig på ett friare 

sätt kring sina tankar och upplevelser. Vi använde oss också av barnens teckningar under 

intervjuerna för att de skulle få berättat vad de hade ritat och till vem.  

Trost (2010) tar upp att frågornas ordning skapar en struktur vid samtalen. Det var viktigt för 

oss att vi fick en bra kommunikation med barnen när samtalen genomfördes. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2010) nämner att barn uppfattar världen annorlunda än vad den vuxne 

gör. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att en nackdel med intervjuer tillsammans med 

barn, är att de lätt genomskådar intervjuaren. Detta kan leda till att barnen försöker ge oss så 

tillfredställande svar som möjligt, utifrån de frågor som har ställts till barnen. Då det var barn 

som intervjuades var det viktigt för oss att vi tänkte på att frågorna skulle vara 

åldersanpassade så att barnen kände sig tillräckligt utmanade. Detta skulle leda till en bra 

kommunikativ intervju med barnen.  

5.2 Val av undersökningsgrupp  

Vid genomförandet valde vi en förskola där en av oss haft VFU tidigare. Där hade en av oss 

goda kontakter med förskollärarna, barnen och föräldrarna. Förskolan ligger i norra Sverige 

och har en profilering mot en Reggio Emilia-inspirerad filosofi. Avdelningen valdes i samråd 
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med handledaren och förskolechefen utifrån studiens syfte. Barngruppen som tilldelades oss 

hade ett omfång om sex stycken på en avdelning där det fanns 21 barn, däremot hade vi fokus 

på de barn som var i åldern cirka fem år.    

5.3 Genomförande 

Vi kontaktade en handledare vi haft vid en tidigare VFU på en förskola för att fråga ifall vi 

kunde få genomföra vår studie tillsammans med deras femåringar. Handledaren kontaktade 

förskolechefen som därefter informerade föräldrarna i ett veckobrev. Då det inte skulle 

förekomma några fotografier på barnen beslutade förskolechefen att kalla denna studie en 

observation utifrån en aktivitetsserie. Aktiviteterna som barnen genomförde beskrivs närmre 

under kapitlet 4.2. 

Efter varje aktivitet i aktivitetsserien diskuterades sagan i ett barnsamtal. Vi genomförde 

dessutom en intervju med varje barn. Intervjuerna spelades in för att i efterhand kunna gå 

tillbaka och analysera vad som sades. En av oss genomförde intervjuerna samtidigt som den 

andre satt kvar och diskuterade sagan med barnen. Längden på barnsamtalen i aktivitetsserien 

har varit cirka tjugo minuter. Intervjuerna utgick från hur barnen hade upplevt sagan och vilka 

reaktioner den hade väckt. Som bas för arbetet har vi under hela aktivitetsserien utgått från ett 

antal frågor, se bilaga 1.  

5.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2007) uttrycker tydligt att det finns vissa grundregler som bör åtföljas när en 

vetenskaplig studie eller forskning ska genomföras. Deltagarna fick både information om att 

studien var frivillig och anonym, samt information om vad de skulle göra under studiens 

gång. Då det var barn som skulle ingå i vår studie, var det viktigt att presentera för föräldrarna 

vårt syfte med studien och få deras samtycke. Redan i ett tidigt skede i vårt arbete hade vi 

bestämt oss för att alla deltagare skulle vara anonyma, vilket även innefattade att inte avslöja 

deras kön. Detta gjorde att studien uppfyllde konfidentialitetskravet. Bell (2006), Gren (2007), 

Lindgren och Sparrman (2003) tar upp att det är viktigt att deltagarna känner till sina 

rättigheter vid en studie; därefter kan de välja att vara anonyma eller avsluta sitt deltagande. 

Vi berättade även för barnen innan vi genomförde aktiviteten och därefter fick de välja ifall de 

ville delta eller inte. Allt material som har samlats in och bearbetats kommer att förbli i vår 

ägo, vilket vi också har redogjort för förskollärarna och föräldrarna.  

5.5 Bearbetning av data 

Trost (2010) förklarar att det finns tre enkla steg att följa när material ska bearbetas. Det första 

är att samla in materialet, detta har vi gjort via intervjuer och barnsamtal. Andra steget är att 

analysera materialet, vilket vi har gjort genom att kategorisera in materialet i olika 

gemensamma nämnare. Sista steget utgår från att vi tolkar materialet med hjälp av den teori vi 

har utgått från. Patel och Davidson (2003) beskriver att när en bearbetning av en kvalitativ 

undersökning görs är det framförallt materialet som har insamlats som ska bearbetas. Metoden 

var tidskrävande, men arbetet kunde utföras fortlöpande under tiden det skedde nya samtal 

och intervjuer med barnen. För att begränsa mängden data diskuterade vi i förväg vilka 

aktiviteter vi skulle ha med i resultatet. Vi skrev ner våra samtal och intervjuer med barnen för 
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att senare kunna analysera dem. Allt eftersom vi har analyserat materialet har det gått från att 

vara väldigt spretigt till att bli mer sammanhängande. Vi valde att namnge rubrikerna i 

resultatet utifrån aktivitetsserien som vi genomfört. 

6.  Resultat 

Studien har genomförts på en förskola i en barngrupp om sex barn i åldern fem år. Syftet har 

varit att undersöka vad barnen samtalar om när de får ta del av en och samma saga utifrån tre 

olika medierande verktyg. Vår resultatredovisning följer samma ordning som aktivitetsserien 

vi genomförde i barngruppen. För varje aktivitet redovisar vi både syfte och genomförande. 

Därefter redovisar vi hur barnen samtalade efter presentationen av sagan. Eftersom detta är en 

anonym studie har vi avpersonifierat barnen. Vid dialogerna har barnen fått benämningar 

Barn 1, Barn 2 och så vidare, på grund av att vi vill synliggöra hur många det är som deltagit i 

diskussionerna.  

Som bas för barnsamtal och barnintervjuer användes ett antal frågor. Primärt var dessa till för 

att se hur barnen upplevde sagan för första gången, och frågorna syftar också på ifall de har 

kunnat följa med i sagan. De frågor som användes var: 

1. Vad tyckte ni om sagan? 

2. Vad tyckte ni om Kråkan, när han öppnade julklapparna? 

3. Vad tror ni han känner/kände? 

4. Hade han kunnat göra det på ett annat sätt? 

5. Hur var Mamma Mus överraskning till Kråkan? (syftar på ifall det var roligt, tråkigt, 

bra med mera) 

6. Vad användes grädden till på julen? 

7. Vilken årstid är det när vi firar jul? 

8. Har ni någon julgran? 

9. I så fall, hur hämtar ni den? 

Det frågor vi har fokuserat på är frågorna 1-5. Frågorna 5-9 har vi inte lagt fokus på då dessa 

inte var relevanta för studiens resultat, däremot ansåg vi att de var viktiga att ställa till barnen 

för att få ett sammanhängande samtal kring sagan. Som avslutande del finns en övergripande 

sammanfattning av alla aktiviteterna. 

6.1 Barnens samtal efter högläsning  

Syftet med denna aktivet var att introducera sagan Mamma Mu och Kråkans jul (kap. 4.1) 

genom högläsning. En av oss läste ordagrant och visade bilderna från sagan. Genom att efteråt 

ha barnsamtal kunde vi få fram vad barnen har uppfattat i sagan. Det var framförallt tre 

återkommande teman som barnen nämnde under samtalet:  
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Överraskningar 

Barnen samtalade om begreppet överraskningar från sagan genom att använda jämförelser 

från sin egen vardag. Ett exempel på en överraskning var att inte veta vad som finns i ett 

paket, det konstaterades även att vi inte heller kunde köpa våra egna överraskningar. 

Julklapparna de skulle önska sig kunde vara en överraskning. Som exempel på detta, uttryckte 

sig ett barn: det skulle vara roligare att öppna dessa paket. Med detta citat påpekar barnet att 

det är roligare ifall de inte vet vad som är i paketet när det öppnas eftersom det då är en 

överraskning. Några av barnen menade dessutom att en överraskning kunde vara vad som 

helst, till och med en handväska, så länge det var en överraskning som de kunde få i julklapp.  

Prinsessor 

Flertalet av barnen berättade att de önskade sig en prinsessa i julklapp, eftersom barnen skulle 

vilja kunna klä av och på prinsessan med olika klänningar. Med utgångspunkt från det, 

menade barnen att prinsessorna hade många vackra klänningar de kunde ta på sig.  

Känslor 

Barnen diskuterade hur Kråkan hade känt sig när han hade öppnat alla paketen han gett sig 

själv. Barnen kände en samhörighet med Kråkan, de relaterade till att de själva skulle 

uppskatta och visa glädje för julklapparna de skulle få. Barnen gjorde också kopplingar till 

Kråkan efter att han hade öppnat julklapparna innan julafton, han visade bara att han blev 

ledsen över att behöva vänta ett helt år till nästa jul. Barnen kopplade ett exempel till deras 

föräldrar, de förklarade att föräldrarna hade blivit arga ifall barnen hade öppnat julklapparna 

innan julafton.  

Som avslut på aktiviteten berättade vi för barnen att vi skulle komma tillbaka och då skulle 

barnen få uppleva något annat, men vi valde att ha det som en överraskning till dess för 

barnen.  

Analys 

Det som framgår av denna aktivitet är att alla barnen är överens om att en överraskning kan 

vara ett paket. De kopplade ihop känslan med att öppna paket vid rätt tillfälle som en bra sak. 

Däremot, att göra som Kråkan och öppna julklapparna innan julafton, hade gjort barnens 

föräldrar mindre glada. Detta visar att de känner till och följer en social norm och regel, du 

ska inte öppna julkapparna innan julafton. 

6.2  Barnens samtal efter activboard 

Syftet med denna aktivitet vara att berätta sagan om Mamma Mu med ett fokus på tillhörande 

bilder. Avsikten med bilderna var att ge barnen fler upplevelser av samma saga, i övrigt 

presenterades sagan genom högläsning. För att få ett stort fokus på bilderna användes en 

activboard. En activboard är en stor skärm som sitter på väggen i ett rum, skärmen är kopplad 

till en dator som i sin tur styr vad som visas på skärmen. Barn och vuxna kan använda 

activboarden för att visa saker från internet, eller från något dokument i datorn. För att visa 

sagan på activboarden användes ett bildspel. En av oss läste sagan från boken, den andre 

växlade bilder i bildspelet. Fyra återkommande teman som karaktäriserar vad barnen fastnade 

för i barnsamtalet var: 
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Överraskning 

Barnen utforskar och diskuterar överraskningarna Kråkan och Mamma Mu ger varandra. 

Överraskningen är fortfarande samma sak som vid föregående tillfälle med barnen, en 

överraskning ska vara något som vi inte vet vad som ligger i den, för annars är det ingen 

överraskning enligt barnen. I samtalet tas det även upp att om någon skulle köpa sin egen 

överraskning skulle det inte vara en överraskning längre, på grund av att personen hade vetat 

vad som fanns i paketet.  

Fantasiochegnaerfarenheter 

Ett barn börjar berätta om hur Mamma Mu cyklade i snön för att komma till Kråkans gran där 

han skulle få sin överraskning, barnet tyckte att det hade sett svårt ut. Ett annat barn inflikar 

med att det inte går att cykla i snö, för det bara fastnar och är för halt att ta sig fram. Barnet 

svarade tillbaka att det visst går att cykla, för hur hade annars Mamma Mu kunnat ta sig till 

Kråkans julgran med hjälp av den. Det andra barnet har inte ett svar på detta, utan besvarade 

med en axelryckning. Förutom detta har även barnen diskuterat snö. De berättar att det fanns 

mycket snö ute och att de under dagen hade åkt pulka nedför sin backe på förskolan, barnen 

sa att det hade gått väldigt fort.  

Siffrantre 

I boken ber Mamma Mu Kråkan öppna sina ögon vid siffran tre, då får Kråkan se 

överraskning han får av henne. Barnen provar detta i aktiviteten och fastnar sedan vid siffran 

tre i sin lek. Barnen utför samma rörelser som visats på activboarden där Mamma Mu ber 

Kråkan blunda. Utifrån detta fenomen går sedan barnen ut och åker pulka nerför backen som 

finns på förskolan. När vi lämnar förskolan hör vi hur barnen som varit med i aktiviteten ropar 

Se upp i backen, tre hål i nacken!   

Stor 

Vid barnsamtalet berättade barnen att de hade kunnat se allting mycket bättre nu, än när en av 

oss hade läst från boken. Detta gjorde att det var enklare att följa med i sagan. Allt hade blivit 

mycket större, påpekade ett barn i samtalet. De andra barnen i gruppen höll med barnet som 

hade berättat hur stor skärmen nu var.  

Analys 

Vid samtalet om temat överraskningen är barnen fortfarande överens vad en överraskning är 

och att vi inte själva kan ge oss en överraskning. Fantasin som framkommer vid detta tillfälle 

visar på hur olika barn uppfattar vad som går och inte går att göra. Detta framkom tydligt när 

två barn diskuterar huruvida det går att cykla i snön, som Mamma Mu gör i sagan. Att barnen 

provar på olika moment från sagan visar på att de har hängt med i sagan och visar på ett 

engagemang för huvudkaraktärerna i sagan. När barnen samtalar om temat stor är detta en 

koppling till verktyget activboard som vi använde oss av vid detta tillfälle. 

6.3 Barnens samtal/barnintervjuer efter CD-skivan 

Syftet med denna aktivitet var att låta barnen lyssna på sagan om Mamma Mu, denna gången 

utan några bilder som stöd. Tanken var att låta barnen själva visualisera sagan utifrån sin egen 

fantasi och sina erfarenheter. Vi vill också poängtera att CD-skivan är en form av högläsning 
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som kan ge liv till sagan ur ett annat perspektiv, till exempel genom att använda flera olika 

röster. Aktiviteten genomfördes två gånger. Efter varje tillfälle lät vi barnen rita efter ett 

specifikt tema. Längden på sagan från CD-skivan var 13 min. Barnen blev intervjuade enskilt 

med en av oss, för själva berätta mer ingående vad de hade ritat och samtala om Kråkans 

julgran i skogen. De teman som framförallt karaktäriserar båda barnsamtalen och intervjuerna 

var: 

Överraskningar,häxorochtrollkarlar 

Karolina diskuterade med ett barn utifrån dennes teckning om vem som kunde få en julklapp 

eller en överraskning och inte. Barnet berättade utifrån sin bild att tomten hade varit snäll hela 

året och därför förtjänade han en överraskning. Andra personer som var elaka var häxor och 

trollkarlar, de kunde inte få några julklappar, då de förvandlade människor till grodor. Ordet 

överraskning förändrades i diskussionen och övergick till ordet julklapp, där det skulle 

betonas vem som kunde få eller inte få en julklapp. Fler barn anslöt sig till diskussionen där 

de kom med fler idéer. En av oss observerade också att flera av barnen som inte var med i 

samtalet slutade rita och lyssnade på samtalet istället. För att förtydliga denna del av 

diskussionen följer här en del av den dialogen: 

Karolina: Vad gör tomten här då? (Diskuterar kring en bild barnet har ritat) 

Barn 2: Han ger julklappar, häxor och trollkarlar får inga julklappar... 

Karolina: Varför inte det? 

Barn 2: De är inte snälla, bara elaka! De kan förvandla folk till grodor! 

Barn 2: Visst finns det inte häxor och trollkarlar i vårt land? (Vänder sig till en kamrat).                                                                                       

Barn 1: Nej! 

Karolina: Var kan de då finnas? 

Barn 1: I ett annat land, häxlandet! På Blåkulla bor de bara. Häxor bor på Blåkulla och 

trollkarlar bor i slott! 

 

I vår tolkning av dialogen kan vi se att det förekom karaktäriseringar av orden häxor och 

trollkarlar. När Karolina diskuterade med barnen om det fanns elaka personer, förtydligade 

barnen det med att dessa elaka personer var häxor och trollkarlar. Dessutom gör ett barn ett 

antagande om var dessa personer bor, i dialogen framgår det tydligt att häxorna bor på 

Blåkulla och trollkarlarna bor i slott. En parallell som kan dras till detta är vår högtid påsken 

och filmer som till exempel Harry Potter, Bamse eller Trassel.  

Prinsessor 

Flertalet av barnen hade ritat prinsessor på sina teckningar, vissa skulle ge teckningarna till 

sin syster. Däremot hade vi sett att ett barn hade börjat rita en prinsessa. Barnet bredvid tittade 

på sin kamrats bild och avslutade snabbt den bilden som hade påbörjats för att själv börja rita 

en prinsessa. Detta blev en dominoeffekt. Barnen berättade ingående vad de skulle göra med 

dessa prinsessor, flertalet av barnen ville dessutom själva vara en prinsessa. Som exempel på 

varför barnen ritade prinsessor var för att de tyckte kläderna var vackra.  

Julgranarna  

Vid observation av de julgranar barnen ritat framkommer att de ser väldigt olika ut. Barnen 

var överlag tysta och koncentrerade medan de ritade julgranarna. De fick lyssna på sagan en 
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gång till medan de arbetade, ibland stannade ett barn upp i sitt ritande, skrattade åt något i 

sagan, för att sedan fortsätta att rita. Ett av barnen gick fram till en kamrat och kände på dess 

tröja, för att därefter gå tillbaka för att fortsätta med sin egen teckning. Några gånger tittade 

barnen på varandra och studerade varandras teckningar, vissa av barnen tittade på vilka färger 

kamraten valde, för att därefter låna och använda samma färger till sin teckning. Figurerna 2 

och 3 visar julgranarna som barnen tecknade. 

   

 

 

 

Figur 2. Illustrerar barnens julgranar.                 Figur 3. Illustrerar barnens julgranar.               

I intervjun berättade barnen att de hade ritat en julgran till Kråkan, som han skulle få. Barnen 

frågade ifall de själva kunde ge Kråkan julgranen de hade ritat och var hans skog låg. 

Färgerna barnen använt sig av hade de hämtat från olika inspirationskällor. Ett exempel är en 

gran ritad med flera färger, där hade barnet valt att använda alla färgerna som fanns på bordet. 

Det barnet påpekade även att de blandbara färgerna inte fanns med, detta hade denne kommit 

på när teckningen var redan färdig. 

Känslorochjulklappar 

Ett tema som framkom i intervjuerna med barnen var Kråkans känslor när han hade öppnat 

sina julklappar. Detta var en känsla barnen diskuterade utifrån vad, varför och hur Kråkan 

kände som han gjorde. Där resonerade barnen generellt utifrån sina egna tankar att han 

troligtvis kände sig ledsen, ensam och att det var tråkigt samt dumt, men även tokigt att öppna 

paketen innan julafton.  

Språk 

Under intervjun fick barnen frågan ifall de kom ihåg vilken månad julen var i, detta hade vi 

nämnt för barnen vid ett antal tillfällen under varje aktivitet. Anledningen till att vi tog upp 

detta var för att sagan speglar julen och månaden december när det är snö. Barnen svarade 

antingen att de inte visste eller så blandade de ihop månaderna september och december med 

varandra. När de skulle uttala namnet på månaden då julen firas lät det ofta som sepsember 

eller sepdember.  

Analys 

Vid dessa två aktiviteter uppkom det en intressant tolkning från barnen, enbart de människor 

som är goda får julklappar och de som är onda får inga. När barnen samtalade kring prinsessor 

började de med att ett syskon skulle få den i julklapp för att sedan övergå till att barnen själva 

skulle klä ut sig till en prinsessa. Julgranarna barnen ritade hade kopplingar till hur de själva 

ville att den skulle se ut och vad de trodde Kråkan skulle gilla.  

Under intervjuerna diskuterade barnen känslan ledsen som uppstod när Kråkan öppnade sina 

julklappar innan julafton. Detta visar att de kan resonera utifrån sina egna känslor och göra 

skillnad mellan glad och ledsen. Barnen kunde också koppla till olika sociala sammanhang 
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där de kan göra skillnad mellan vad som är rätt samt fel. Språkets roll yttrade sig när de skulle 

förklara vad månaden vi firar jul i heter. Här tolkade vi att deras två ord sepsember och 

sepdember var en blandning mellan månaderna september och december, vilket vi anser är 

väldigt snarlika varandra.  

6.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi kunnat se vid samtalen vid högläsningen att barnen framförallt tog 

upp sådant som handlade om vad en överraskning är. Ett annat tema som också förekom 

under samtalet var prinsessor där barnen önskade sig en prinsessa i julklapp. I barnsamtalet 

framkom det också känslor. Till exempel hur kråkan kände sig när han öppnade alla paketen 

och hur barnenresoneradeutifrånsinakänslornärdefickenöverraskning. 

Activboard kan sammanfattas med att barnen samtalade kring ordet överraskning, som också 

förkommer i sagan. Barnen fortsätter att diskutera vidare vad en överraskning är. Till exempel 

att du inte kan själv köpa dig en överraskning. Själva aktiviteten activboarden samtalade 

barnen om att den var stor och att alla kunde se bra. Ett moment som barnen samtalade kring 

var huruvida Mamma Mu kunde cykla i snön till Kråkans överraskning. Barnen tog även fasta 

på hur Mamma Mu bad Kråkan blunda ögonen tills hon hade räknat till tre. Detta var även 

något som barnen provade på själva.  

Aktiviteten CD-skivan kan sammanfattas med att det genomfördes interjuver med barnen 

efter att de hade ritat. Vid första tillfället fick barnen i uppgift att rita en överraskning. 

Framförallt framkom det under detta samtal vem som kunde få en överraskning beroende på 

om vi hade varit snälla eller elaka. Detta var något som tomten bestämde. När barnen skulle 

rita vid det andra tillfället var deras uppgift att rita hur de ville att Kråkans julgran skulle se ut. 

Här fram kom det olika storlekar, färger och former på julgranaran. Under intervjuerna 

benämnde barnen månaden december som en kombination mellan september och december, 

eftersom de sa sepsember och sepdember.  

7.  Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera vårt metodval och resultat, ifall studien är 

pålitligt och huruvida vi får svar på vårt syfte samt våra forskningsfrågor. Vid 

resultatdiskussionen kommer vi att använda oss av de rubriker som funnits med i resultatet 

och vi utgår från vår frågeställning när vi diskuterar våra valda aktiviteter.  

7.1 Metoddiskussion 

I vår studie ville vi lyfta fram ett antal olika sätt att presentera en och samma saga för en 

barngrupp i en förskola. Syftet var att ta reda på vad barnen samtalar om en och samma saga, 

utifrån hur vi presentera den med hjälp av tre olika medierande verktyg. Som grund för denna 

studie låg vårt eget intresse, vi hade under våra VFU-perioder observerat att sagorna alltid 

presenterades av en förskollärare, läsandes ur en bok. Vi ansåg att det skulle gå att göra mer 

för att stimulera barnen. En annan notering var att pedagogerna inte fullt ut tog tillvara på de 

språkliga och sociala utvecklingar barnen gjorde vid detta moment på förskolan.  
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Vi har använt barnsamtal och intervjuer som sedan har tolkats och analyserats. Detta har gett 

oss en relativt bra tillgång till material från de aktiviteter vi har utfört på förskolan. Vi anser 

att dessa två tekniker kompletterar varandra väl utifrån vad denna studie ska belysa. Eftersom 

vi undersöker hur barnen samtalar om sagan föll valet av metod på en kvalitativ studie. Patel 

och Davidson (2003) förklarar att det är en metod som lämpar sig bra för denna sortens studie. 

Våra intervjufrågor är skapade med utgångspunkt att få en allmän överblick över vad barnen 

hade för tankegångar på sagan. Därefter arbetade vi vidare med saker som barnens tankar 

fastnat vid. När barnen skulle göra sina teckningar och för att vi skulle få en hög grad av 

kvalité till studien, tog vi de två teman barnen samtalat mest om, det vill säga överraskning 

och Kråkans julgran. 

Patel och Davidson (2003) nämner att det är en fördel att från början känna de deltagare som 

är med i studien. Det ger bättre möjlighet till öppna dialoger eftersom deltagarna känner sig 

trygga i sambandet. En av oss hade vid en tidigare VFU lärt känna barnen, detta tror vi har 

varit gynnsamt för vårt genomförande av studien. Vi har upplevt att barnen har känt sig trygga 

med oss och att de på ett fritt sätt har kunnat samtala och uttrycka sina tankar och upplevelser. 

Samtidigt nämner Kvale och Brinkmann (2009) att när vi känner barnen är det enklare att vi 

som leder undersökningen följer med i barnens tankemönster och faller ifrån det vi ska 

undersöka. Därför är det viktigt att vi håller oss till det vi vill ta reda på och låter barnen 

själva utveckla sina tankegångar med sina kamrater i barnsamtalen. Andra faktorer som också 

har påverkat vårt genomförande är att vi inte kan styra över att barn blir hämtade av sina 

föräldrar mitt under en aktivitet eller att en förskollärare kommer in i rummet för att hämta 

något.  

Sagan vi valde var mycket uppskattad av barnen, de berättade om flera egna erfarenheter de 

haft med Mamma Mu och Kråkan tidigare. Dessutom fick vi lov att genomföra 

aktivitetsserien utan hjälp av de förskollärare som arbetar i den barngruppen. Vi tror att 

barnen hade försökt vara mer konstlade i sina svar emot oss ifall förskollärarna också hade 

deltagit i aktiviteterna. Risken finns att när vi hade ställt en fråga, hade barnen först riktat sin 

uppmärksamhet till sin förskollärare innan de svarat till oss. 

Vi har använt oss av ljudinspelning under våra intervjuer och samtal med barnen. Patel och 

Davidson (2003) och Trost (2010) nämner att ljudinspelningar är bra, eftersom de underlättar 

för intervjuaren att följa med i samtalet istället för att under samtalet skriva ned allt som sägs. 

Det har varit en utmaning att fokusera en hel studie på enbart barnen, framförallt vid 

intervjuer och vid de barnsamtal vi haft med dem i grupp. Barn svävar gärna ut och börjar 

diskutera om något annat än det vi hade för avseende att samtala med dem om. Att förhålla 

sig till detta utan att barnens medvetet vägleds ifrån de tankar som uppkommer är en 

balansgång, enligt Kvale och Brinkmann (2009).  

Vi anser att vår studie är tillförlitlig eftersom vi vet att den går att genomföra och det syns en 

röd tråd kopplat till syftet, den aktivitetsserie som vi har genomfört och det material som vi 

har samlat in. Detta betyder, precis som Patel och Davidson (2003) förklarar, att eftersom 

barnen utvecklade saker de hade diskuterat vid barnsamtalen utvecklade och fördjupade de 

sina egna tankar kring sagan. Dessutom har vi kunnat gå tillbaka och lyssnat på intervjuerna 

och barnsamtalen, vilket har hjälpt oss mycket när vi har velat ha korrekta citeringar i dialoger 
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mellan barn eller oss. Genom att vi har använt oss av verktyg för ljudinspelning får studien en 

högre trovärdighet i förhållande till vad barnen har sagt.  

Backman (2008) betonar att en generalisering i en primärstudie är något som kan gälla för alla 

generellt eller det kan vara inriktat mot en specifik grupp. När vi ska tolka vårt arbete utifrån 

ett generaliserande perspektiv är den inte någon som vänder sig till alla, detta är en studie som 

är i ett beroende av resultatet som har framkommit. Resultatet som har lagts fram kan inte 

gälla för flera grupper eller generellt för alla barnen på samma förskola. Dessa slutsatser drar 

vi utifrån att vi hade en specifik grupp barn i en viss ålder som har möjlighet till att diskutera 

mer fritt. Däremot tror vi inte det skulle vara någon skillnad i fantasin bland olika åldrar i en 

grupp, men den språkliga utvecklingen och mognaden gör skillnad i hur barnen kan uttrycka 

sig.  

7.2 Resultatdiskussion 

Under detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet utifrån aktiviteterna med stöd av våra 

forskningsfrågor och den valda litteraturen till studien. Vi valde att presentera en saga för 

barnen eftersom vi var intresserade av vad barnen samtalade om. Resultatdiskussion är 

upplagd på samma sätt som resultatet är uppdelat i, och vi kommer att diskutera varje aktivitet 

var för sig.  

7.2.1 Diskussion av högläsning 

Vi valde att börja vår studie med högläsning därför att det, enligt vår erfarenhet, är det mest 

vanliga presentationssättet som förekommer inom förskolan. En fördel med högläsning är att 

barnen känner igen och kan relatera till innehållet, detta var för oss en viktig början till vår 

dialog med barnen. Ur ett sociokulturellt perspektiv framhävs att barn relaterar till sina egna 

erfarenheter utifrån sina kulturella och sociala bakgrunder, från de uppväxtmiljöer som barnen 

känner till, och de interaktioner de haft med andra barn. Detta kan också relateras till att barn 

föds in i en social värld som de sedan utformar utifrån olika sociala och kulturella kontexter 

till sin livsvärld, enligt Hundeide (2006) och Säljö (2000). 

Att barnen skulle fastna för ordet överraskning var inte något vi hade förutsett när vi 

planerade aktiviteten. Det intressanta enligt oss var att barnen inte kopplar till sagans innehåll. 

Barnen visade istället på att de kunde framhäva sina egna erfarenheter, till exempel att de var 

överens om att en överraskning är något vi inte vet vad det är. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) och 

Egidius (2009) poängterar att förskolan ska verkar för det livslånga lärandet och att barnen 

ska ha stimulerande utvecklingsmiljöer. Då vår aktivitet utgår ifrån det didaktiska 

perspektivet, vi vill därför synliggöra barnens lärande genom att tolka denna aktivitet med 

utgångspunkt från vad och varför barnen lär sig. Ett exempel var ordet överraskning, barnen 

lärde sig vad ordet betydde för dem och de kunde diskutera det med varandra. Ordet 

överraskning kan kopplas till när en av oss läste och visade bilderna från sagan för barnen, det 

visar på hur barnen tog till sig informationen. Däremot visar det inte på varför barnen lärde 

sig ordet överraskning från sagan och började samtala kring det. Enligt den sociokulturella 

teorin bör barnens kunskap och erfarenheter ligga till grund för de aktiviteter de är delaktiga i 

och vilka medierande verktyg som används, enligt Strandberg (2006) och Dysthe (2003). 
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De gemensamma nämnarna som vi sett i resultatet är att sammanhanget och miljön barnen 

befinner sig i är sammankopplade. Vi har gett barnen en konstruerad miljö, sagostunden, som 

de sedan hittar gemensamma nämnare i, vilket gjorde att barnen på ett friare sätt kunde 

samtala om begreppet överraskning med varandra. Detta framgår tydligt från Bartons (2007) 

andra och tredje punkt. Dessa kopplar till hur literacy framställs i våra miljöer och hur sociala 

sammanhang kan föra samman människor till en gemensam kultur. 

Vi noterade att barnen gjorde kopplingar till sina egna känslor för att tydligare kunna relatera 

till hur Kråkan kände sig när han hade öppnat julklapparna i sagan. En intressant reflektion vi 

gjorde var att barnen kopplade samman ordet överraskning med ordet julklapp. Detta kan bero 

på flera faktorer och reaktioner, exempelvis att vi närmade oss jul, eller att barnen kopplade 

sina egna erfarenheter i relation till sina känslor. Ett barn nämnde i början av samtalet att en 

överraskning kunde vara en julklapp och att det därigenom skapades en möjlighet att fantisera 

vidare på det. Vygotskij (1995) poängterar att all fantasi som utvecklas hos oss människor är 

hämtat från den verklighet och omvärld vi lever i. Vi anser det vara ett intressant fenomen att 

barnen har möjligheten att koppla samman sina erfarenheter och skapa ett lärande genom att 

tillsammans med sina kamrater utveckla sina tankar om vad vissa ord får för betydelse för 

dem. Strandberg (2006) påpekar att ur en social och situerad synvinkel uppstår lärandet i de 

interaktioner som händer i samband med de aktiviteter som pågår. Detta skulle betyda att vi 

har synliggjort de effekterna känslorna ger vid denna aktivitet, barnen känner att deras samtal 

hamnar i en kontext, ett situationslärande utifrån deras egna kommunikativa förmågor. 

Kommunikationen med de andra barnen kan alltså kopplas samman med de situationer och 

sammanhang barnen befinner sig i, vilket också Edwards (2008) och Lindö (2002) poängterar.  

En annan aspekt som enligt oss gjorde att barnens samtal utvecklades, var att redan vid första 

barnsamtalet kopplade de in sina känslor till sagan. En tolkning till detta gör Lillemyr (2002) 

som nämner att barns lärande är något som tydliggörs av deras beteendemönster vid 

aktiviteter, men även att lärandet synliggörs av deras insikter, förståelser och upplevelser. Ett 

mål som beskrivs tydligt i Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är att barnen ska få möjlighet till att få 

utveckla sitt talspråk genom att argumentera och kommunicera med andra. Lärandet är också 

något som ligger till grund för allas personliga erfarenheter där individens tänkande och 

handlande är i fokus. Barnen har även delat med sig av sina erfarenheter mellan varandra, 

vilket har ökat kamraternas kunskapssyn på området, ett exempel på detta är samtalet om 

ordet överraskning. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) poängterar att 

barnens lärande sker genom att de får utforska tillsammans med andra barn och därefter 

samtala om vad det kan ha upptäckt. 

Gemensamt för ordet överraskning och barnens känslor i den här aktiviteten var prinsessan, 

detta var den överraskning de helst ville ha i julklapp. Detta är ett spår vår första aktivitet 

lämnat hos barnen. En effekt vi tydligt noterade vid barnsamtalen var att barnen fantiserade 

hur de skulle leka med prinsessorna. Vygotskij (1995) förklarade att människans fantasi är 

sammankopplad med de känslor och önskningar vi har, vilket sedan kan uttryckas i leken. 

Leken är också ett tillfälle där sociala interaktioner framkommer och där deltagarna byts ut 

efter hur barnen upprätthåller den, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). 

Relaterat till hur vi observerade ordet prinsessan och hur barnen ville leka med dessa leksaker, 
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anser vi att detta är en fascinerande aspekt som uppkom under barnsamtalet. Det visar också 

att barnen kan relatera till flera saker i ett och samma samtal, utifrån en liten sagostund. 

7.2.2 Diskussion av activboard 

Vi har inte träffat på activboarden så många gånger tidigare, och vi antar att det inte är så 

vanligt att andra använder den heller, därför tog vi chansen att pröva använda detta verktyg. 

Detta medierande verktyg ser vi som en hjälp för att kunna genomföra aktiviteter med barnen. 

Däremot är vi väl medvetna om att när det presenteras ett nytt verktyg för barnen, kan 

lärandet hamna i skymundan. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det påpekas att vi kan 

använda oss av olika former av medierande verktyg för att göra vår vardag enklare. Dessa 

verktyg kan även ses om ett hjälpmedel för att förmedla ny kunskap till barnen och därigenom 

skapa ett lärandetillfälle, detta enligt Strandberg (2006). Vi håller också med i denna 

ståndpunkt, att med hjälp olika medierande verktyg kan det hjälpa förskolläraren att förmedla 

något nytt till barnen. En annan tanke som slagit oss är att barn idag är mer exponerade för 

media än förr, att titta på en skärm för att lära sig nya saker är inte konstigt. För att tydliggöra 

vad vi menar, tar Fast (2007) upp att idag har barnen ett enormt utbud av olika media att 

konsumera från, exempelvis tv, radio och spel. Det betyder att det vi tycker är nytt utifrån 

media perspektivet på förskolan, redan är en vardag för barnen. 

Det uppstod ett problem vid aktiviteten, men vi valde att inte kalla på hjälp; Uppskattningsvis 

60 % av bilderna i bildspelet hamnade snett så att barnen fick luta sina huvuden åt sidan för 

att se på dem. Vi såg det som ett stort problem och trodde inte att vi skulle kunna genomföra 

aktiviteten som planerat, men vi provande. Efteråt, vid barnsamtalet, noterade vi att barnen 

inte nämnde detta som ett problem. Däremot påpekar Gee (2003) som framhäver visual 

literacy, att bilder som visas för människor har en betydelse. Därför gör det inte något ifall 

bilderna kommer snett, eftersom sammanhanget ändå får en betydelse för publiken. En sak vi 

har lärt oss av detta är att ett och samma program på olika datorer kan förändras. Vi har därför 

insett vikten av att gå igenom aktiviteten själva först, för att på så sätt se ifall vi stöter på 

några problem och därmed ha möjlighet att åtgärda dessa.   

Vid barnsamtalet nämnde barnen ordet överraskning igen, men denna gång ur ett annat 

perspektiv. Istället för att relatera till sina egna erfarenheter började de samtala sagans 

överraskningar. Vi anser det vara en intressant aspekt att barnen kan fördjupa och gå vidare i 

sitt samtal. Rydja (2006) poängterar att denna aspekt kan ha att göra med hur aktivt barnen 

har lyssnat på det språk som talats vid situationen och att det i sin tur kan förändra och förnya 

deras samtal. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) poängterar att barn genom samtal kan utveckla sin 

förmåga att lyssna, skapa egna reaktioner och sedan kunna ge tillbaka genom att uttrycka sig 

gentemot de andra.   

I sagan används siffran tre när Mamma Mu ska visa överraskningen till Kråkan, denna siffra 

utvecklade barnen till att kunna använda till sina lekar. Ett exempel var att de kunde ropa Se 

upp i backen, tre hål i nacken! när de skulle åka pulka på förskolan. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2009) och Lillemyr (2002) menar att leken är till för att barnen ska kunna 

utveckla sin fantasi, sina erfarenheter, och sina upplevelser. Den visar även på hur lärandet 

kan te sig hos barnen. Ur vårt perspektiv, med tanke på vilka spår sagan kan lämna hos 
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barnen, är detta ett bra exempel på saker som barnen tar till sig, för kreativa tankegångar 

kring, och senare utvecklar till en lek.  

En intressant frågeställning som kom upp i samtalet med barnen var ifall det går att cykla i 

snön. Här gjorde barnen olika tolkningar, ett barn påpekade att enligt sagan gick det att cykla, 

medan ett annat påpekade att det inte skulle gå för det var för trögt samt att all snö skulle 

fastna på cykeln. Vygotskij m.fl. (1994) poängterar att barns antaganden och problemlösande 

kommer utifrån hur de kan använda och återkoppla fantasin till verkligheten. Detta gäller 

också åt andra hållet, barnen kan återkoppla verkligheten till fantasin. Angående barnens 

samtal om cykeln och snön är det tänkvärt att barn han ha så olika uppfattningar om vad som 

faktiskt går att göra i verkligheten. Samtidigt påpekar Dysthe (2003) också att lärandet vid 

dessa situationer utgår från hur lärandet utvecklas i samband med den omgivning och samtal 

barnen befinner sig i.  

Vi hittade en intresseväckande koppling mellan föregående aktivitet, högläsningen, och 

aktiviteten med activboarden. Barnen hade i barnsamtalet nämnt att activboard hade varit 

bättre, eftersom de hade kunnat se bilderna bättre och att bilderna hade varit större än vid 

högläsningen. Vygotskij (1995) poängterar att tidigare erfarenheter har del i hur utvecklad 

fantasin är, men fantasin bygger även på behovet av känslor och önskningar, detta behov är 

helt individuellt baserat. En intressant koppling till barnens notering är att de troligtvis aldrig 

har fått se och lyssna på sagan på det sätt vi genomförde den med activboarden. Något som 

också skulle betyda att sagan, och dess presentation, rent visuellt lämnar spår hos barnen och 

påverkar deras samtal. De diskuterade hur stora bilderna hade blivit i förhållande till 

föregående gång, då vi enbart hade använt oss av boken för att visa bilderna.  

7.2.3 Diskussion av CD-skiva 

Aktiviteten med CD-skivan genomfördes i två omgångar. En anledning till att vi genomförde 

denna aktivitet i två omgångar är att forskning har visat på att barn har svårt att själva 

visualisera och fantisera från att enbart lyssna på något, vilket Edwards (2008) och Lindö 

(2002) påpekar. Dessutom, hade vi sett vid första tillfället att barnen lyssnade, men att det 

fanns andra störande moment som tillkom. Bland annat blev ett barn hämtade mitt under 

aktiviteten, samt att en förskollärare råkade gå in i rummet utan att reflektera över att vi var 

där. För barnen tog dessa störningsmoment så mycket uppmärksamhet att de nästan glömde 

bort att lyssna på sagan och istället började koncentrera sig på vad som hände utanför. Vi 

kände därför att det var bättre ifall de fick lyssna på sagan igen vid ytterligare ett tillfälle. Vid 

en jämförelse mellan dessa två omgångar kunde vi, i vårt rådatamaterial, observera att vid 

första tillfället hade inte barnen förstått allt som hade hänt i sagan. Vid andra tillfället hade 

barnen däremot snappat upp mer av vad berättaren sa, detta visade sig sedan ännu tydligare i 

intervjuerna. 

Barton (2007) tar upp utifrån sin fjärde punkt att symboler har en stor betydelse när vi 

kommunicera med varandra, eftersom samtalet får en djupare mening. I detta samtal visar 

barnen på att de kan tolka vilka som är onda och goda. Barnen ger häxorna och trollkarlarna 

namnet elaka, de får inga julklappar av tomten. Det mest fängslande i detta samtal är hur 

barnen förhåller sig till de geografiska möjligheterna med omvärlden. Häxorna finns på 



 

26 

Blåkulla och trollkarlarna bor i slott. Effekterna på de reaktioner barnen får från sagan kan 

relateras till julen och tomten, där överraskningen är en julklapp som bonden, Mamma Mu 

och Kråkan ska få. Detta har barnen sedan relaterat till egna upplevelser i sin omvärld och 

andra högtider, exempelvis påsken, där häxorna åker till Blåkulla. Vygotskij (1995) tar upp att 

fantasi är konstruerad utifrån olika fenomen, våra erfarenheter, och emotionella samband som 

vi människor upplevt i verkligheten.  

I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) påpekas det att barn ska ges möjlighet att utveckla sina 

förmågor, detta ska kunna te sig till exempel i bild och lek, där förskolläraren ska skapa 

förutsättningar för ett lärande. Vår tanke var att barnen skulle få möjlighet att skapa julgranar 

utifrån sin egen fantasi. Därefter skulle de enskilt få berätta och samtala med en av oss för att 

känna att de blir sedda och att de får komma till tals lika mycket. 

Reaktionerna av dessa intervjuer visade på en variation, barnen berättade hur färgglada granar 

var och hur många färger de använt vid tillfället. Ett barn nämnde att de blandade färgerna 

inte fanns med i granen på grund av att barnen först i efterhand hade kommit på att det kunde 

göras. Detta visar på att barnen tänker på de små detaljerna som ska synas i deras bilder. Vi 

kan relatera detta till vad Strandberg (2006) betonar, att vårt lärande utgår ifrån ett socialt, 

medierat och situerat perspektiv. Dessa tre infallsvinklar utgår från interaktioner, artefakter 

och en specifik aktivitet utifrån en viss situation. Spåren av detta syns i intervjuerna med 

barnen, i deras uttalande till oss vuxna visar de på det omfång deras tankar går i när de ska 

koppla till hur, vad och varför deras granar ser ut som de gör. 

Hur; framkom när barnen berättade hur de hade ritat. Vad; var hur barnen skulle rita 

julgranen. Varför; var för att se hur barnen hade uppfattat julgranen från sagan. Detta såg vi 

på bilderna där det porträtterades tjocka, långa, och korta julgranar med få eller flera färger, 

de klassiska jul färgerna användes väldigt lite. Barnen hade framförallt valt rosa, blå, grön, 

gul och lila för att visa hur deras julgranar till Kråkan skulle se ut. Dysthe (2003) menar att 

barnens kunskaper kan ses ur ett flertal samarbeten som ingår i olika kontexter, där deras 

lärande kan medieras och utvecklas från böcker samt filmer. Som en extra koppling till detta 

fenomen vill vi också tillägga att Bråten (1998) och Säljö (2000) beskriver att lärandet ur ett 

sociokulturellt perspektiv sker i den omvärld vi lever i, samtidigt som vi kommunicerar 

genom interaktioner när vi vill förmedla kunskap eller fantasi till andra. 

Vid intervjun fokuserade vi på ordet december, vi frågade barnen ifall de kunde komma ihåg i 

vilken månad vi firar jul. Deras svar var antingen sepsember eller också sepdember. Literacy i 

detta sammanhang påpekar Fast (2007) är att det handlar om hur vi avkodar och tolkar de 

budskap som förmedlas och därefter drar slutsatser av det. En sak som slog oss var att barnen 

vid fem års ålder inte kunde namnge månaden vi firar jul i, vad detta skulle kunna beror på 

kan vi endast spekulera. De ansatser vi kunde se som rimliga är att, antingen hade inte 

förskolan börjat prata om jul och vilken månad vi firar den i, eller så kanske senaste julen var 

för långt bort i barnens egen livsvärld att de hade glömt bort vad månanden hette.  

Vi såg det som problem att vi vid varje tillfälle i aktivitetsserien behövde nämna vad månaden 

hette. Som Hagtvet (2004) påpekar var ordet situerat till situationen, det borde ha varit enklare 

för barnen att kunna relatera till jul och månaden december än det framkom i barnsamtalen. 
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Det är i sig, enligt oss, ett fascinerande resultat som framkommit, barnen blandande ihop 

månaderna september och december. Barnen sa något av dess två orden (sepsember alt. 

sepdember) när vi frågade vad de trodde månaden vi firade jul i hette. Hagtvet (2004) betonar 

att barn har lätt att hämta in ljud och språk vid denna ålder, men troligtvis, utifrån det 

resultatet som vi fick, finns det undantag som bekräftar regeln. 

Jämfört med de tidigare aktiviteterna har barnen utvecklat sina samtal om känslor vidare. 

Barnens reaktioner när de utgick från Kråkans känslor i boken har de vidareutvecklat och 

relaterar nu ännu mer till hur de själva hade känt sig. Fast (2007) påpekar att barn avkodar 

betydelser från literacy till sammanhang i vardagen på ett mycket friare sätt än vi har kunnat 

ana tidigare. Utifrån det resultat som har framkommit ser vi att barnen känner en samhörighet 

med de känslor som återspeglas i boken, framförallt Kråkans eftersom hans känslor beskrivs 

så tydligt i boken. Barnen har även kunnat koppla till sina egna erfarenheter genom att 

framhäva de kunskaper de redan erhållit utifrån olika sociala kontexter, vilket också Vygotskij 

(1995) poängterar. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) beskriver också att förskollärarna ska kunna ge 

barnen möjligheter till att ställas inför nya utmaningar som stimulerar deras nyfikenhet på 

omvärlden.  

Våra egna reflektioner på att barnen ska stimuleras i förskolan relaterar vi till Dysthe (2003) 

som förklarar att barns kunskap konstrueras genom att flera aktiviteter genomförs utifrån 

olika kontexter. Med hjälp av olika medierande verktyg synliggörs det lärande som utvecklas 

utifrån det som presenteras för barnen. Detta skulle kunna tolkas till att de känslor och ordet 

julklappar, som barnen omvänt från ordet överraskning, är i ett förhållande till varandra 

utifrån hur vi har presenterat sagan i de olika sammanhangen.  

Ordet prinsessa har nämnts vid tidigare aktiviteter, där önskade barnen sig en prinsessa i 

överraskning eller till julklapp. Nu hade barnen utvecklat samtalet vidare till att de själva ville 

klä ut sig till en prinsessa. Denna förändring skedde mellan första aktiviteten, högläsning, till 

sista. ICCP (refererad i Lillemyr 2002) och Lillemyr (2013) framhäver att leken och barns 

funderingar är något som har en stor betydelse för deras utveckling, framförallt inom den 

sociala aspekten. Relaterat till prinsessan är det intresseväckande att barnen skiftar fokus från 

att vid ena tillfället önskar sig eller vill ge bort leksaken i julklapp, till att nästa gång samtalar 

hur de kan klä ut sig till prinsessor och leka på förskolan eller hemma. Det tolkar vi till att 

barnen kan ha funderat vidare själva, när vi inte varit där, och när vi triggade igång samtalen 

igen hade barnen gått vidare i såväl leken som i deras funderingar. 

7.3 Avslutande reflektion 

Vi har genom hela aktivitetsserien upplevt att barnen varit väldigt intresserade och 

koncentrerade under alla aktiviteter. Att barnen fastnade för ordet överraskning var för oss 

anmärkningsvärt, det visade på vilka reaktioner en saga kan ha om den presenteras utifrån 

olika medierande verktyg. Med utgångspunkt från Lpfö 98 (Skolverket, 2010) ska förskolan 

erbjuda barnen en möjlighet att fördjupa och utveckla sitt sätt att använda språket. Med hjälp 

av olika situationer kan språket nyanseras, få nya innebörder, samt ge en tydligare förståelse 

för barnen. För att ta tillvara på språket och hjälpa barnen att förstå och använda nya, och 

även sedan tidigare kända ord, anser vi att det är viktigt att förskollärarna har språket i åtanke 
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vid alla aktiviteter som genomförs. Damber m.fl. (2013) påpekar att om barn får bekanta sig 

med språket i tidig ålder ger detta goda effekter på hur barnen tolkar och analyserar den 

literacy som de presenteras för.  

Aktiviteten sagostunden har påverkat oss positivt. Det har visat sig finnas många olika sätta 

att presentera en saga utöver den traditionella högläsningen, där barnen i ett försök att kunna 

se alla bilderna trängs runt berättaren. Förskollärarna, som inte har deltagit i studien, har 

påpekat för oss att det har varit roligt att vi har genomfört sagostunden på olika sätt för 

barnen. Detta är något positivt, fastän personalen inte var delaktiga i undersökningen ville de 

ändå vara med och är nyfikna på att själva prova när vi inte är där. Ekelund (2007) påpekar att 

förskollärarna vid sagostunden skapar möjligheter till att stimulera fantasin, att dessutom föra 

ett samspel med barnen ger ytterligare möjligheter för barnen att fantisera och utveckla sitt 

språk.  

Sett ur ett historiskt perspektiv har sagans betydelse till viss del förändrats över tiden. Något 

som ofta återkommit, och även finns inslag av i den saga vi har valt, är att sagan anknyter till 

moralen om vad vi bör och inte bör göra. Ett kort exempel från sagan om Mamma Mu är när 

Kråkan öppnar sina julklappar innan julafton, detta brukar vi normalt inte göra. Vi vill påpeka 

det Brudal (1986) nämner att sagan är viktig. Det är viktigt att vi läser både i hemmet och på 

förskolan eftersom det ger så många positiva effekter på barnet senare i livet. Språket i tidig 

ålder blir mer nyanserat och ordförrådet ökar, vilket också Hagtvet (2004) påpekar. Detta är 

något vi har sett när vi har haft möjlighet att utforska hur samma saga uppfattas genom att 

barnen har fått samtala efteråt.  

8. Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har det uppstått flera tankar och funderingar på vad som kan vara 

intressant att studera vidare. Eftersom det finns begränsningar samt att tiden är knapp har vi 

valt att inrikta oss på fantasin. Vi har fått nya insikter och kunskaper genom resultatet, dels 

om hur barn tolkar utifrån sina egna upplevelser, men även hur barnen utifrån detta skapar 

fantasi och lek. Detta har varit en lärorik studie att göra. Vi anser att det kan vara fascinerande 

att göra fortsatt forskning på sagan utifrån digitala redskap, eftersom läsplattan och 

activboarden används allt mer i förskolan samt att det uppstår nya digitala medierande verktyg 

hela tiden. Ett område som också skulle vara intressant att studera vidare är hur förskollärarna 

förhåller sig till den nya tekniken och hur detta påverkar barnens fantasi och lekar.
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Bilaga 

Aktivitetsserie – Mamma Mu och Kråkans jul 

Denna beskrivning görs för att du som läsare ska kunna på ett mer utförligt sätt själv kunna 

uppfatta vad syftet med denna aktivitetsserie utifrån alla fem momenten är och själv kunna 

genomföra detta i verksamheten utifrån ett eget valt tema.  

 

1. Högläsning 

 

Syfte:  

Denna aktivitet ska erbjuda en introducering i den saga som kommer att läsa genom hela 

aktivitetsserien. Barnen ska bli bekanta med sagan ”Mamma Mu och Kråkans jul” det 

kommer att genomföras frågor för att observera vad barnen tyckte. Observera att detta kan 

göras med vilken saga du än väljer att arbeta från. 

 

Material: 

Boken, Mamma Mu och Kråkans jul 

Diktafon eller en mobil med möjlighet för inspelning av ljud 

Papper och penna för observation 

 

Uppdelning av arbetet: 

Vid denna aktivitet krävs det att det finns två pedagoger, den ena läser sagan för barnen och 

den andra observerar hur barnen upplever sagan. Där efter genomförs ett barnsamtal 

tillsammans med barnen. Vid intervjun spelar den ena in och skriver ner eventuella svar och 

reaktioner, medan den andre ställer frågorna (fokuserar enbart på detta) 

 

Frågorna (vid detta tillfälle): 

 

1. Vad tyckte ni om sagan? 

2. Vad tyckte ni om Kråkan, när han öppnade julklapparna? 

3. Vad tror ni han känner/kände? 

4. Hade han kunnat göra det på ett annat sätt? 

5. Hur var Mamma Mus överraskning till Kråkan? (syftar på ifall det var roligt, tråkigt, 

bra med mera) 

6. Vad användes grädden till på julen? 

7. Vilken årstid är det när vi firar jul? 

8. Har ni någon julgran? 

9. I så fall, hur hämtar ni den? 

 

Dessa frågor skall användas som en bas till att kunna gå vidare, primärt är dessa till för att se 

hur barnen upplevde sagan för första gången och frågorna syftar också på ifall de har kunnat 

följa med i sagan.  

 



 

 

2. Multimedia/ Activboard 

 

Syfte: 

Aktiviteten ska erbjuda barnen ett nytt sätt att få uppleva sagostunden, men även få en 

uppfattning hur sagan kan presenteras för dem. Även pedagogerna ska få en möjlighet att 

prova sig fram inom detta relativt nya sätt att presentera/erbjuda sagan från ett pedagogiskt 

perspektiv, där det är kul att möta det gamla (högläsning) med det nya. Bilderna ska även ge 

möjlighet för barnen, utan att de behöver trängas för att hinna se allt i bilden. 

 

Material: 

Boken Mamma Mu och Kråkans jul, för högläsning 

En projektor och skärm eller om möjligheten finns, en Activboard 

Bilderna från sagan i en mapp på datorn eller på ett USB 

Teknikkunnig som kan hantera materialet  

Diktafon eller en mobil med möjlighet för inspelning av ljud 

Papper och penna för observation 

 

Uppdelning av arbetet: 

Vid denna aktivitet kommer sagan presenteras genom att barnen får följa sagan genom 

skärmen via en projektor och en dator. Det krävs två pedagoger vid detta tillfälle den ena som 

läser sagan, medan den andre följer med i texten och byter bilderna på skärmen som följer 

sagans gång. Observera att det kan bli tekniska komplikationer om det inte har förberetts i tid. 

Den som fokuserar vid att byta bilder, ska även observera hur barnen upplever denna 

möjlighet att få sagan uppläst. Efter aktiviteten ska det genomföras ett barnsamtal tillsammans 

med barnen, där barnen får ge uttryck för hur de upplevde sagan, men även vad de tyckte om 

att uppleva sagan på detta sett.  

 

3. CD-skiva och rita efteråt 

 

Syfte: 

Barnen ska få möjlighet att efter två aktiviteter (samma sagan igen) själva få skapa egna bilder 

genom att lyssna på sagan och hur de kan fantisera, även skapa mentala inre bilder för detta 

och sedan ge uttryck för detta genom att rita efter specifika direktioner från pedagogerna eller 

fantisera själva fritt. 

  

Material: 

CD-skiva av sagan Mamma Mu och Kråkans jul 

En CD-spelare 

Papper och färgpennor 

Diktafon eller en mobil med möjlighet för inspelning av ljud 

Papper och penna för observation 

 

Uppdelning av arbetet: 



 

 

Barnen kommer in ett rum som pedagogerna bjuder in dem till. Rummet är trivsamt inrett för 

aktiviteten. Barnen får lyssna på sagan genom en CD-spelare, pedagogerna har i förväg 

berättat att barnen ska lyssna på samma saga som de upplevt under de andra tillfällena. Vid 

denna aktivitet är det inte någon av pedagogerna, utan en röst på CD-skivan som läser upp 

sagan. Igen bok kommer att vara med vid detta tillfälle, för att barnen själv ska kunna 

fantisera och berätta vad de upplevt. Pedagogerna spelar in ljud samt observerar med hjälp av 

papper och penna. 

 

4. CD-skiva och rita efteråt, men även enskilda intervjuer 

Syfte: 

Samma moment kommer att genomföras tillsammans med barnen och detta är för att det inte 

finns en bok som de ska se bilderna till sagan. Det kan vara bra att upprepa denna aktivitet för 

barnen, detta hjälper även dem att lyssna och reflektera vad som berättats i sagan. Barnen ska 

denna gång arbeta specifikt efter ett tema som pedagogen bestämmer och sedan får barnen 

reflektera enskilt med en pedagog.   

 

Material: 

CD-skiva av sagan Mamma Mu och Kråkans jul 

En CD-spelare  

Papper och färgpennor 

Diktafon eller en mobil med möjlighet för inspelning av ljud 

Papper och penna för observation 

 

Uppdelning av arbetet: 

Det kommer att ske samma sak vid detta moment som vid nummer tre. Barnen kommer in ett 

rum som pedagogerna bjuder in dem till, de får lyssna på sagen genom en CD-spelare. 

Pedagogerna har i förväg berättat att barnen ska lyssna på samma saga som vid de andra 

tillfällena, även denna gång är det CD-skivan som spelas upp för barnen och berättar sagan. 

Igen bok kommer att vara med vid tillfället (lyssnande), för att barnen ska kunna på egen hand 

fantisera och berätta vad de upplevt för pedagogerna som spelar in ljud samt observerar med 

hjälp av papper och penna.  

 

Även vid detta tillfälle kommer det att genomföras enskilda reflektioner med barnen. En av 

pedagogerna tar ut ett barn åt gången, där de samtalar kring bilden barnet ritat. Det ska även 

beröras andra valda frågor som behandlar det tema som pedagogerna har valt i samråd med 

varandra. Den andra pedagogen sitter kvar med de andra barnen och forsätter rita, tittar i 

boken samt observerar vad de tänker/fantiserar kring. 

 

5. Drama 

 

Syfte:  

Barnen ska få möjlighet till att koppla ihop rörelser med sagan och utföra rörelserna genom 

drama eller teater samtidigt som den berättas för dem, under aktiviteten kommer det att finnas 

med en aktiv pedagog som hjälper barnen och vägleder barnen i deras dramatisering. 



 

 

 

Material: 

Boken Mamma Mu och Kråkans Jul 

Diktafon eller en mobil med möjlighet för inspelning av ljud 

Papper och penna för observation 

 

Uppdelning av arbetet: 

En pedagog läser upp sagan i ett lugnt tempo som barnen hinner dramatisera till och 

eventuellt stanna upp för att låta barnen arbeta färdigt med vissa saker de stannar vid. Den 

andra pedagogen är med i dramatiseringen och vägleder barnen när de fastnar. Det kan vara 

bra att ha åtanke som pedagog att följa barnens rörelsemönster. Efteråt genomförs ett 

barnsamtal tillsammans med barnen där det får diskuterad hur de upplevde att arbeta med 

sagan utifrån drama, även vad de tyckte var roligast med att dramatisera. Observera att denna 

aktivitet är bra att genomföra sist eftersom barnen då har hunnit bekanta sig med sagan och 

även fördjupa sig i temat sagan bygger på. Pedagogerna spelar in diskussionen och observerar 

vid barnsamtalen. Efteråt är det intressant att observera hur sagan har påverkat barnens val av 

lek, fantasi samt hur de väljer att socialisera sig med kamraterna.  

 


