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Förord 
 
Vi vill tacka barnen på den förskola där studien ägde rum samt våra VFU handledare och 
övrig personal på förskolan. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Maria Larsson 
Palo samt till alla deltagare vid grupphandledningsträffarna. Slutligen vill vi sända ett varmt 
tack till våra familjemedlemmar och vänner som stöttat oss under arbetets gång. 
 
 
Skellefteå 2006-05-30 
 
Sandra Hansson        Linda Åström 



 

Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur olika sagoformer påverkar förskolebarn i mötet 
med sagan. Vi har valt att särskilt uppmärksamma hur förskolebarn reagerat på varierade 
sagoformer samt hur pedagogen kan fånga och utveckla förskolebarns intresse för sagor. I vår 
bakgrund belyser vi sagans historia och tidigare forskning om ämnet. Den empiriska delen av 
vår kvalitativa studie utfördes på en förskola där samtliga närvarande barn observerades under 
de aktuella tillfällena. Vi lät barnen möta sagan vid sammanlagt elva tillfällen och i fem olika 
former. Barnen observerades även vid andra tillfällen när de utförde aktiviteter som vi ansåg 
relevanta för vår studie. Resultatet visar att varierade sagoformer och pedagogens 
engagemang är av betydelse för barns upplevelse av sagan. Vi har sett ett samband mellan 
våra sagomöten och barnens val av nya lekkamrater. Vidare har vi sett hur sagoformernas 
dragningskraft motiverar barnen till ett kreativt skapande samt fortsatt lekaktivitet där 
sagoformerna uppmuntrar barnen att öva sitt sociala samspel. 
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Inledning 
 
 

När man berättar sagor är det alltid bäst att låta barnet ta ledningen 
(Bettelheim, 1979, s. 25) 

 
 
Vårt intresse för sagomöten och dess utformning tog sin början genom en upplevelse under en 
praktikperiod. Vi fick delta i ett sagomöte som var av annan karaktär än den traditionella 
högläsningsformen. Barns inneboende kreativitet kom till uttryck genom barnens eget 
sagoberättande. I detta möte med sagan använde sig barnen av flanosagor. När pedagogerna 
såg barnens potential att medverka i sagomötet på ett mer aktivt vis, kunde sagosamlingen bli 
ett intressant och utvecklande möte för barnen. Vår upplevelse har vid vissa tillfällen varit att 
sagostunden blivit ett avbrott i den pågående verksamheten. Vid tillfället ovan gavs sagan 
utrymme att ändra skepnad där alla deltagare, framför allt barnen, fick en aktiv roll och vi fick 
belägg för att mötet med sagan kunde vara än mer inspirerande och engagerande. Några barn 
deltog i form av åhörare andra i rollen som berättare och samtliga verkade lika engagerade.  
 

Stämningen i berättarstunden är något mycket speciellt. I lyckliga ögonblick uppstår en 
tät, mycket laddad atmosfär. När man upplevt detta några gånger, som lyssnare eller 
berättare förstår man vilken kraft som finns i en muntlig berättelse. Berättarstämningen är 
en slags gemensam inspiration. (Ärnström & Hagberg, 1991, s.10) 
 
Berättarens uppgift är att föra lyssnarna till skogsbrynet, till historiens verklighet. Man 
kan också säga att målet är att hänföra lyssnarna, dvs att föra dem hän till den berättande 
världen. … Det finns olika sätt att locka med sig lyssnarna, att suggerera dem till att 
bygga upp en egen värld av berättelsen. (Ärnström & Hagberg, 1991, s. 44)  

 
Då barnen i förskolan befinner sig på vitt skilda språkliga utvecklingsnivåer är vår 
förhoppning att med varierade sagoformer öka möjligheterna för alla barn att få en berikad 
upplevelse av sagan. Vi har förstått lekens betydelse för barnens utveckling och vill därför 
utforska fler former inom sagans ram som kan vidga barnens erfarenhetsvärld och därmed 
även ge dem större möjlighet att utveckla sin fantasi och lust att utforska sagor. Vi anser det 
vara en av våra uppgifter som pedagoger att erbjuda barnen utmaningar och upplevelser som 
leder till nya erfarenheter. I vårt kommande arbete kommer vi att nyttja vår nya kunskap om 
sagoformernas betydelse, genom att låta förskolebarnen möta sagan i dess olika former.  
 

När berättaren ser att historien lever i lyssnarnas ögon, får berättelsen luft under vingarna. 
Då svävar den på åhörarnas inlevelse. (Ärnström & Hagberg, 1991, s. 8) 

 
 
 
Bakgrund  
 
Bakgrunden tar inledningsvis upp styrdokumenten för förskolan följt av sagans historia där 
även konstsagor, folksagor och fabler ingår. Efter detta förklaras skillnaderna mellan 
bilderboken och pekboken. Fortsättningsvis belyses olika teorier, miljöns betydelse för 
sagomötet och sagans pedagogiska syfte där barns och vuxnas perspektiv lyfts fram. 
Avslutningsvis förklarar vi olika sagoformer.  
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Förankring i styrdokument 
 
Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö-98) är lek och lustfyllt lärande i olika former ett 
stimulerande hjälpmedel för inlevelse, fantasi och kommunikation. Vidare uppmuntras 
barnens förmåga till att samarbeta, lösa problem samt förmåga till symboliskt tänkande. Med 
hjälp av gestaltande och skapande lek kan barnet få möjlighet att bearbeta och uttrycka 
känslor och upplevelser. 

 
Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 
initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. (Lpfö 98, s. 9) 

 
Verksamheten skall bland annat sträva efter att varje barn ska ges möjlighet att utveckla lust och 
förmåga att leka och lära. Vidare skall förskolan stimulera barnen att reflektera, lyssna och ge 
uttryck för sina uppfattningar. Får barnen möjlighet att leka med ord exempelvis genom att 
berätta ökar deras intresse för skriftspråket och deras förståelse av symboler stimuleras samt att 
den kommunikativa förmågan tränas. I förskolans uppdrag ligger även ett ansvar att låta barnen 
få utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, erfarenheter och tankar i olika uttrycksformer. 
Med hjälp av uttrycksformer som exempelvis drama, musik, sång, rörelse, bild och lek ska även 
barnen få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga. Läroplanen för förskolan /Lpfö 98 
skriver vidare att arbetslaget ansvarar för att barngruppen får uppmuntran och 
utmaningar som bland annat utvecklar deras sociala mognad, samt deras språk- och 
kommunikationsutveckling. En betydande del av arbetslagets uppgift är att barnen 
upplever det meningsfullt och roligt att lära sig nya saker. (Lpfö 98)  
 
I boken Modig och stark - eller ligga lågt (2005) skriver Lena Kåreland:  

 
Uppseendeväckande är hur få uttalanden i läroplanen för förskolan som konkret rör 
litteratur och läsning, då det finns ett stort antal formuleringar som på ett allmänt plan rör 
detta område. (Kåreland, 2005, s. 56) 

 
 
Sagans historia 
 
Lena Kjersén Edman är fil dr och lektor i litteraturvetenskap, bibliotekarie och författare och 
hon uppger i sin bok, Barn- och ungdomsböcker genom tiderna – en orientering (2002), att 
muntliga berättartraditioner har funnits hos de flesta folk världen över. Lena Kåreland, docent 
i litteraturvetenskap och pedagog bland annat i barnlitteratur vid Uppsala universitet skriver i 
sin bok, Möte med barnboken - linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur 
(2001), att den äldsta, kända, sagosamlingen härstammar från Indien och kallas Panchatantra 
och har daterats till år 200 f Kr. Tusen och en natt är en annan känd sagosamling som tillkom 
på 1300-talet och har sitt ursprung i mellanöstern (Kjersén Edman, 2002; Kåreland, 2001). 
 
Kjersén Edman skriver att Comenius som verkade under 1600-talet brukar kallas den 
moderna pedagogikens fader. Den första illustrerade läroboken, Orbis pictus, var hans verk. 
Comenius ansåg att text och bild skulle samverka och att böckerna skulle innehålla ett 
lustfyllt lärande. Pedagogen och filosofen John Locke levde och verkade i slutet på samma 
tidsperiod som Comenius. Locke betonade lekens betydelse för barn i pedagogiskt syfte och 
rekommenderade att barn skulle få lyssna till och läsa antika fabler. Den franske 
upplysningsfilosofen Jean Jacques Rousseau som verkade under 1700-talet höll inte med om 
att fabler gav de rätta kunskaperna. Under upplysningstiden utforskade pedagoger vad 
uppfostran hade för betydelse för barnet. Rousseau var en av dem som förespråkade romanen, 
som var en ny litterär genre i England, där han ansåg att barn fick hjälp att utveckla fantasin 
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och samtidigt ta till sig de aktuella uppfostringsideal som gällde. Under 1800-talet samlade 
två tyska språk- och folklivsforskare, bröderna Jacob och Wilhelm Grimm, in muntliga 
berättelser i Europa. De skrev ner de sagor som berättats av bland annat ammor och 
barnjungfrur i generationer, slutresultatet blev folksagosamlingen Bröderna Grimms Sagor.  
 
Vidare menar Kjersén Edman att under romantiken skulle barnet lära sig med det estetiska 
och fantasifulla sinnet. Med hjälp av rim, verser och visor kunde uppfostran av barnen 
förstärkas. Människan skulle behålla barnet i sig så länge som möjligt. 1900-talet blev barnets 
århundrade och denna tidsperiod kännetecknas av att lekens betydelse blev erkänd och att 
barn äntligen fick vara barn. Författaren och samhällsdebattören Ellen Key gav ut sin 
debattbok, Barnens århundrade, som avspeglade den idylliska barndomen, den hon önskade 
att alla barn skulle ha. Den svenska barnbokshistorien tog sin början 1591 med den tyske 
prästen Conrad Portas bok Jungfruspegeln. Den riktade sig till barn av ädel börd och 
innehållet bestod av höviska levnadsråd. Barnbiblioteket Saga grundades år 1899 i Sverige 
och syftet var att nå de barn som inte hade möjlighet att läsa god barnlitteratur förutom inom 
skolans ramar (Kjersén Edman, 2002). 
 
 

Konstagor och folksagor 
 
Kjersén Edman belyser skillnaderna mellan folksagor och konstsagor. Folksagan har en 
anonym författare och en muntlig tradition, vilket gör att dessa sagor kan vara svåra att spåra 
ursprungslandet till. Arabiska och persiska sjömän, soldater och köpmän förde under 
medeltiden med sig många sagor till Europa, det resulterade i att dessa berättelser idag kan 
finnas, i olika varianter, i skilda länder. Folksagan Askungen lär finnas i 345 olika versioner 
och är ett exempel på detta. Andra typiska kännetecken för folksagan är att den ofta inleds 
med orden ”Det var en gång”, hjälten i berättelsen vinner över det onda och sagan slutar oftast 
lyckligt. Författaren skriver även att tretalet är karaktäristiskt för folksagan och den norska 
folksagan De tre bockarna Bruse är ett exempel på detta. Andra tal som vanligtvis används är 
sju och tolv och dessa tal härstammar från Bibeln. Övriga kännetecken är att åhörarna inte får 
veta i vilket land eller vilken tidsperiod händelsen utspelas, gestalterna i sagorna är ofta typer 
mer än individer. Detta gör att åhöraren själv kan fantisera fram mer nyanserade bilder av 
folksagans olika karaktärer. Övernaturliga inslag som talande djur, troll, häxor och drakar 
ingår för det mesta.  
 
Enligt Kjersén Edman har konstsagan en angiven författare samt illustratör. Konstsagan är 
inspirerad av de gamla folksagorna och har inte alltid lyckligt slut. Den danske författaren 
H.C Andersens kända verk Flickan med svavelstickorna är ett tydligt exempel på en 
konstsaga med sorgligt slut. Kåreland skriver att Sverige fick en stor produktion av 
konstsagor runt sekelskiftet 1900 i och med att vi fick flitiga sagoförfattare såsom exempelvis 
Elsa Beskow, Helena Nyblom och Alfred Smedberg (Kjersén Edman, 2002; Kåreland, 2001). 
 
 

Fabler  
 
Kjersén Edman skriver att fabler härstammar från den grekiske slaven Aisopos som levde 
under 500-talet f Kr. Han förmodas ha utvecklat sina fabler ur den orientaliska djurfaunan. På 
1700-talet blev dessa fabler, liksom den kände fabeldiktaren och fransmannen Jean de La 
Fontaines fabler på vers, godkänd barnlitteratur. Typiska kännetecken för fabeln är att den i 
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regel handlar om djur som ofta kan tala samt har mänskliga egenskaper. Fabeln omfattar en 
episod och är skriven på vers eller prosa. Det mest utmärkande är sensmoralen i fabeln, den 
slutar alltid med en visdom. Många fördomar om djur och flera talesätt härstammar från 
fablernas värld. Kåreland berättar att ursprungligen var inte fabeln direkt riktad till barn utan 
det var i och med upplysningsepoken som den kom att användas i undervisande syfte. Genom 
den avslutande sensmoralen kunde barn lära sig att bland annat arbeta flitigt och inte slösa 
bort tid på lek. Fabeln visade att det kunde löna sig att vara hjälpsam och att den starke ofta 
besegrar den svage. När den allmänna skolplikten infördes 1842 nådde fabeln via läseboken 
ut till samtliga barn ur alla samhällsklasser (Kjersén Edman 2002; Kåreland, 2001). 
 
 
Bilderboken och pekboken 
 
Kjersén Edman påtalar skillnaderna mellan bilderboken och pekboken. En bilderbok är en bok 
där bilderna dominerar och som regel finns det minst en stor bild per uppslag. Bilderna är 
oftast tryckta i färg. På 1920-talet ansågs pekböckerna som speglade barns verklighet 
tillskrivas stort pedagogiskt värde. Pekboken är en form av bilderbok, avsedd för de yngsta 
barnen där ingen eller mycket lite text finns. Under 1970-talet ifrågasattes pekbokens 
kunskapsvärde och därigenom minskade produktionen av denna form av böcker. Kåreland 
skriver att den tidiga formen av pekböcker som oftast visade enkla bilder av vardagsföremål, 
exempelvis pottor, nallar och muggar ansågs av kritiker som alltför triviala. I pekboksdebatten 
framfördes olika krav där bland annat bilderna skulle vara tydligt och noggrant utförda. De 
avbildade föremålen på uppslagen skulle även helst ha samma proportioner som övriga bilder 
eller i förhållande till verkligheten (Kjersén Edman, 2002; Kåreland, 2001). 
 
Vidare menar Kåreland att bilden ofta talar mer till oss än det tryckta ordet. Hon menar att 
bildspråket är betydelsefullt i kommunikationen människor emellan. Bilden informerar, ger 
kunskap och påverkar. Genom pekboken grundläggs vanan att umgås och ha roligt med 
böcker, vilket kan ha betydelse för kommande intresse av litteratur för barnet. Moderna 
pekböcker är ofta tillverkade i tåliga material och i okonventionella former, för att locka 
barnets intresse ytterligare. Bilderboken har under senare år kommit att utgöra en större del av 
den totala barnboksutgivningen och barnboksillustratörernas insatser har lyfts fram alltmer. 
Under 1980- och 90-talen har nya konstnärer och illustratörer bidragit till den förnyelse och 
variation som utmärker den moderna svenska bilderboken. Bilderboken har blivit en bok för 
alla åldrar, där de flesta genrer och ämnen samt motiv diskuteras (Kåreland, 2001). 
 
 
Pedagogiska teorier  
 
Specialpedagogen och fil kand Marie Lindhagen skriver i En säck full med sagor (1993), om 
barnpsykologen Bruno Bettelheim professor i psykiatri och psykologi. Han ansåg det 
angeläget att både föräldrar och andra vuxna engagerar sig för att barnen ska få ta del av 
litteratur och speciellt barnlitteratur. Hans teori är att barnens fantasi utmanas då de lyssnar på 
sagor och att berättelserna hjälper dem att på ett omedvetet vis bearbeta, upptäcka och lösa 
problem. Barnen behöver sagor för att deras inre själsliv ska finna en djupare mening, 
sagoläsningen kan vara både lässtimulerande och stärka hela personlighetsutvecklingen. 
Genom att barnet successivt lär känna sig själv kan det även förstå andra bättre.  
 
Danske lekforskaren Torben Hangård Rasmusen nämns i Lindhagens bok och han menar att 
fantasin behövs för den psykiska processen, vilket påverkar språkets och tänkandets 
utveckling. Barns lek och sagor är lika på det sätt att de ofta innehåller äventyr och spänning 
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och det är just dessa som gör att barn fascineras av sagor. Lindhagen tror att den trygga, 
varma stämning som byggs upp av sagostunder till en del kan uppväga barns eventuella 
trygghetsbrist från omgivningen. För att kunna utvecklas till en välbalanserad individ och 
tillgodogöra sig undervisning måste vissa behov vara tillgodosedda (Lindhagen, 1993). 
 
I boken Elevens värld (2000) förklarar författaren och professorn i pedagogik Gunn Imsen 
Maslows behovstrappa. Abraham Maslow, teoretiker inom den humanistiska psykologin, 
menar att människan har fem grundläggande behov och dessa har ett rangsystem. Individen 
har inte behov av självförverkligande eller erkännande och respekt om inte de livsnödvändiga 
behoven är uppfyllda. Längst ner i hierarkin återfinns behov av fysiologisk karaktär, trygghet 
och sociala behov. När dessa i tur och ordning är uppfyllda kan människan fortsätta att 
utvecklas till en harmonisk individ (Imsen 2000). 
 
Lev Vygotskij var en av de främsta ryska teoretikerna (1896-1934) och i hans bok Tänkande 
och språk (1999) förmedlar han sin teori om kognitiv utveckling. Där kommer inlärning före 
mognad. Vygotskij menade att tänkandet tar sin utgångspunkt i social aktivitet, detta utlöser 
utvecklingsprocesser och så småningom även mognad hos individen. Barnets närmaste 
utvecklingszon utmanas, vilket innebär att barnet kan lära sig mer än det redan kan med hjälp 
av andra barn eller vuxna. Inlärning och utveckling är ett resultat av socialt samspel och 
Vygotskij ansåg att barn behöver utmaningar för att fortsätta utvecklas (Vygotskij, 1999). I 
boken Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) hävdar Vygotskij att mångfalden och 
rikedomen i människans tidigare erfarenheter är det som ger fantasins skapande aktivitet det 
material som fantasikonstruktionerna byggs av. Han menade att en människas fantasi förfogar 
endast över de erfarenheter som den enskilda människan har, varpå en vuxen människas 
fantasi är rikare än ett barns eftersom barnets erfarenhetsvärld är mindre. Dock tror barnet mer 
på det som dess fantasi skapat trots att barnet kan föreställa sig betydligt mindre än den 
vuxne. Vidare kontrollerar barnet inte sin fantasi på det sätt som den vuxne gör varpå det 
finns mer av fantasi, sådant som är overkligt och påhittat, hos barnet jämfört med hos den 
vuxne (Vygotskij, 1995).  
 
Författarna och dramapedagogerna Kent Hägglund och Kirsten Fredin berättar i Dramabok 
(2001) om två män som har tankar kring lärande. Louis Arnaud Reid, en engelsk filosof, talar 
om tre viktiga saker när det gäller vår upplevelse av omvärlden. Dessa tre är vilja, känsla och 
tanke. De är alla lika viktiga och alla tre är ingredienser i all inlärning. Psykologen Howard 
Gardner menar att människan inte har en, utan åtta intelligenser. De påverkas av miljö och arv 
och dessa ger olika förutsättningar för de olika intelligensområdena. De åtta intelligenserna 
verkar dock inte oberoende av varandra utan prövas vid olika tillfällen i våra liv. Detta ställer 
ett krav på pedagogen att anpassa sig till barnen eftersom alla har olika lärstilar. Pedagogens 
flexibilitet avgör om barnen får bästa möjliga förutsättning att tillgodogöra sig undervisningen 
(Hägglund & Fredin, 2001). 
 
 
Miljöns betydelse för sagomötet 
 
Susanna Ekström, litteraturpedagog, tar i boken Läs och berätta - handledning för högläsare 
och berättare som besöker barngrupper i förskola och förskoleklass (2004), upp att alla 
deltagare i sagomötet ska sitta bekvämt med möjlighet att röra sig. En nödvändighet för 
lässtunden är lugn och ro. Läsmiljön bör vara neutral där småbarnen inte utsätts för onödiga 
distraktioner såsom leksaker eller nyfikna kamrater. Insynsskydd framför bland annat fönster 
och leksakshyllor kan underlätta för samtliga deltagare att koncentrera sig på den aktivitet de 
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håller på med. Andra faktorer som pedagogen bör tänka på för att det ska bli en inspirerande 
lässtund kan vara att anpassa tidpunkten på dagen efter bland annat barnens dygnsrytm, och ta 
hänsyn till övriga aktiviteter under dagen samt till barngruppens storlek. Ann Granberg, 
författare och förskollärare skriver i boken Småbarnsmetodik (1999), att för småbarn 
representerar sagostunden en ”ombonad” stämning och den bör vara ett trivsamt möte i en 
trygg atmosfär (Ekström, 2004; Granberg, 1999).  
 
 
Sagans pedagogiska syfte 
 
I ett examensarbete av Kari Aava och Annicka Olsson, Med vänskap i sagans värld, (2003) 
skriver de att genom en vidare bearbetning av sina egna inre föreställningar i exempelvis bild 
och skrift har sagan en stor potential som inspiratör för fantasi och kreativitet. I 
resultatdiskussionen tar författarna upp, angående kreativitet och fantasi, att de märkte att 
barnens självförtroende inom detta område ökade allt eftersom. En av anledningarna till denna 
utveckling hänvisar de till det kontinuerliga och kreativa arbete de hade med barnen på 
förskolan. Det blev efterhand mer lustfyllt att uttrycka sig i bild, text och drama. Dessutom 
kom de fram till att kreativiteten och fantasin verkade stimuleras av grupparbete (Aava & 
Olsson, 2003).  
 
Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, och Maj Asplund Carlsson, fil dr i 
litteraturvetenskap och docent i pedagogik, skriver följande i boken Det lekande lärande 
barnet (2003): 
 

Barn lever i en lekfull värld där allt är möjligt och tillåtet i lekens form, något som 
naturligtvis bidrar till att vi ofta uppfattar barn som mer kreativa än vuxna. Kanske är det 
denna lekfullhet som en dag ger resultat i olika former av nyskapande. Att våga bryta 
gränser och överskrida det vanliga och det som anses som ”det rätta”, för att utveckla 
eller förändra. Detta kräver en attityd och ett förhållningssätt hos läraren som bidrar till 
att självförtroendet stöds och att möjligheterna uppenbarar sig. (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2003, s.209)  

 
På ett liknande sätt beskriver Ann Åberg, pedagog och författare, samt Hillevi Lenz Taguchi, 
lektor på lärarhögskolan i Stockholm, i sin bok Lyssnandets pedagogik (2005), om bland 
annat samlingen och dess form. När temat var ointressant lyckades det inte fängsla vare sig 
barn eller pedagoger. Samlingen blev en rutinmässig aktivitet istället för en inspirationskälla. 
Vidare menar författarna att när målet att förmedla pedagogens kunskap fick gå före barnens 
intressen blev det omöjligt att ta tillvara barnens vilja att medverka i samlingen. Författaren 
kunde även tydligt se att när hon övergav sin föreställning om vad som var det ”rätta” sättet 
att hålla en samling fick barnen mer inflytande och blev mer engagerade (Åberg och Taguchi, 
2005).  
 
Granberg skriver att sagor har ett viktigt syfte att förmedla till barn. Barns möten med sagor i 
olika former har flera pedagogiska syften. Sagostunder engagerar, stimulerar och underhåller 
och småbarn lär lättare när de upplever glädje. Barn utvecklar sitt språk då de hör nya begrepp 
och meningsbyggnader. Sagor fungerar även som kunskapsförmedling genom att barn får 
upplysning om olika saker.  Kulturella samt moraliska aspekter överförs till barnen via sagor. 
Samhörighetskänslan och empatiförmågan hos barngruppen och barnen kan stärkas i den 
gemensamma upplevelsen av berättelsen de får tillsammans. Författaren skriver att 
användning av litteratur som ett hjälpmedel för att samla, dämpa eller söva barngruppen 
däremot är passiva aktiviteter med envägskommunikation. Vidare framhåller författaren att 
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om sagostunden är så stimulerande att den lockar barnen till aktivt deltagande och får dem att 
vilja delta med kommentarer och egna historier, förvandlas sagostunden till en 
tvåvägskommunikation. Barn kan använda sig av sagans karaktärer för att bearbeta egna 
upplevelser och händelser från sin vardag. Barnens koncentrationsförmåga ökar då de deltar 
aktivt och deras initiativförmåga uppmuntras och deras självförtroende stärks (Granberg, 
1999). 
 
I examensarbetet Att arbeta med sagor (2003) beskriver Jenny Norén och Jenny Nyström ett 
liknande förhållningssätt; att personal inom förskolan i många fall använder sagostunderna för 
att tillfälligt samla och dämpa barngruppen, ofta får barnen lyssna på sagoband eller 
högläsning tills de somnar. Författarna menar att om sagostunden engagerar och lockar barnen 
att aktivt delta med egna berättelser och kommentarer, utvecklas fantasin ytterligare. Deras 
slutsats är att sagostunden ska vara fantasieggande för att väcka fantasi (Norén & Nyström, 
2003). 

Magiska, lugna högläsningsstunder behöver vi, men böcker skall också ge oss spring i 
benen, lust att leka, lust att byta roller, klä ut oss, bygga fantasivärldar tillsammans, lust 
att måla och själva berätta. (Henriksson, 2000, s.5) 

Ekström skriver att barnböcker som inspirerar barn till eget bildberättande och lek ofta 
innehåller ett dramatiskt skeende, starka känslouttryck och dialoger. Böckerna är ofta 
symbolrika i både text och bild och har vanligtvis ett motiv som berör (Ekström, 2004).  
 
 
Vuxnas betydelse för barns sagointresse  
 
Kåreland skriver att föräldrarnas insatser för barnens språkutveckling är av grundläggande 
betydelse. Författaren menar att de insatser som görs i förskolan inte helt kan kompensera 
brister i hemmens attityd till litteratur och språk. Språkligt understimulerade barn har svårt att 
ta igen den språkträning som de gått miste om i småbarnsåren och kan få sämre 
förutsättningar i skolan. Högläsning är ett sätt att tidigt utveckla barnens språk och göra dem 
förtrogna med litteraturens värld. Vidare rekommenderar författaren att vuxna 
uppmärksammar barns ordglädje och ordfantasi i två- till femårsåldern. Under denna aktiva 
språkperiod uppskattar barn nonsens och ordlekar och genom att tillföra material i form av 
berättelser av olika slag såsom rim, ramsor och sagor kan barnets språkutveckling stimuleras 
(Kåreland, 2001). 
 
I Karin Wallins bok Pedagogiska kullerbyttor, (2003) skriver hon följande: 

 
Vi säger att vi vill ha kreativa barn. Ibland verkar det dock som om både förskolepersonal 
och föräldrar blir rädda för fantasierna när de väl är där. Fantasi och kreativitet finns inte 
automatiskt hos barn. Den finns däremot som en möjlighet att uppmuntras och tas tillvara. 
(Wallin, 2003, s. 51) 
 

Lisa Henriksson litteraturpedagog och författare till Bokpuffar (2000) menar att den vuxne 
måste ha ett eget bokintresse för att kunna förmedla bokens innehåll på ett adekvat sätt. 
Böckerna måste aktivera samtliga deltagare i sagomötet och berättaren måste ta sig tid att 
pausa, ta ögonkontakt med lyssnarna och läsa lugnt och tydligt så att utrymme ges för 
lyssnarens engagemang (Henriksson, 2000). 
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Vilka sagor eller historier är de bästa att berätta? Lyckligtvis finns det inget slutgiltigt 
svar på den frågan. Det skulle i så fall vara; ”De berättelser man själv tycker bäst om”. 
Kanske är ett av de bästa skälen till att berätta något, att man vill uppleva historien själv, 
tillsammans med lyssnarna. (Ärnström & Hagberg, 1991, s.16) 
 

Det ovanstående stödjer Ekström och menar att den vuxnes engagemang och intresse för 
litteraturen är betydelsefull. Den vuxne är både förmedlare och aktiv läsare. Det är viktigt att 
läsaren väljer böcker som denne har positiva upplevelser av. Vuxna behövs för att förmedla 
det skriftliga innehållet i litteraturen till barnet som ännu inte är läskunnigt. Blir motiv, text 
och bild intressant för den vuxne ökar möjligheten att böckerna blir presenterade för 
barngruppen. Flera bilderboksförfattare lockar till sig båda grupperna genom att använda sig 
av humoristiska berättelser med dubbelt tilltal, där illustrationer och textinnehåll riktar sig lika 
mycket till vuxna som barn. Granberg menar att pedagogen ska inspirera barnen till 
medverkan och intresse genom att omgärda sagostunder med återkommande samt 
stämningsskapande ritualer som ökar engagemanget för sagostunden. Själva sagan bör 
innehålla signaler som markerar början samt slut. Genom att komplettera sagan med 
exempelvis sånger där figurer eller händelser ur sagan ingår, kan sagans innehåll ytterligare 
bearbetas (Ekström, 2004; Granberg, 1999). 
 
 
Barns intresse för sagan 
 
Ekström menar att små barn ofta har ett uttrycksfullt men ickeverbalt språk, vilket ger de 
vuxna ett krav på sig att vara lyhörda för barnens signaler i mötet med barnboken. Dock ska 
högläsaren inte vara rädd att läsa en saga flera gånger, bara för att barnet vid första tillfället 
inte visat intresse för den valda boken. Motståndet mot en ny bok behöver inte höra samman 
med just den boken, utan det kan vara en händelse innan sagomötet som upptar barnets 
intresse. Barn uppskattar upprepningar och tycker om det de känner igen (Ekström, 2004). 
 
Berättaren, pedagogen och utbildaren Ulf Ärnström har tillsammans med Peter Hagberg, 
berättare och utbildare skrivit Berättarboken (1991) där de beskriver att barnens respons på 
berättarstunderna kan ta sig olika uttryck. Lusten att höra fler sagor brukar öka ju mer vana 
deltagarna blir att lyssna på dem. En del barn inspireras av berättelsen till lekaktiviteter, andra 
stimuleras till att rita eller måla. Det finns en del barn som kan behöva en stund för sig själva 
där de under tystnad smälter intrycket från historien. Den gemytliga stämningen från 
sagostunden kan även stärka samhörigheten bland barnen (Ärnström & Hagberg, 1991). 
 
 
Sagoformer 
 
Ärnström och Hagberg menar att det finns olika sätt att fånga lyssnarnas uppmärksamhet och 
ge dem verktyg att fantisera fram egna bilder utifrån berättelser. Berättaren kan återge en saga 
eller historia med hjälp av teater, antingen med bara sig själv som skådespelare eller 
tillsammans med andra. Olika skäl till att dramatisera en historia eller saga kan vara att 
oerfarna lyssnare kan behöva något som fångar deras intresse. Åhörarna inspireras att själva 
delta i berättelsen på samma vis. Små barn får även stöd att föreställa sig historien genom att 
pedagogen illustrerar den med kroppen. Detta är Ytterligare ett skäl till dramatisering. På 
detta sätt blir sagomötet lekfullt, effektfullt och roligt. Lyssnarna uppmuntras att delta i 
berättelsen genom sånger som hör till historien. Sången höjer stämningen och tar fram en 
känsla i historien. Barns intresse och deltagande väcks med återkommande formuleringar. 
(Ärnström & Hagberg, 1991). 



 

9 

 
Små barns fantasi fungerar inte riktigt på samma sätt som lite äldre barns. De har helt 
enkelt svårare att föreställa sig det man berättar om. Det är särskilt viktigt att de får hjälp 
att föreställa sig miljön och huvudpersonerna. En lösning är att rita eller visa bilder på 
huvudpersonerna, t.ex. med flanellograf. (Ärnström & Hagberg, 1991, s. 62) 

 
Högläsning: Kåreland pekar på Staffan Thorsons karaktärisering av lärarens högläsning som 
ett mellanting mellan tyst läsning och muntligt berättande. Barnen ges en litterär upplevelse 
och möjlighet att känna gemenskap. Alla deltagare i högläsningssituationen förenas genom 
sagan. Delaktighet för samtliga uppnås genom samspelet mellan det talade ordet och 
lyssnandet. Sagan bidrar bland annat till att utveckla språket och högläsning hjälper barnet att 
förstå och använda text, vidare görs barnet till läsare innan de läser i ordets egentliga mening 
(Kåreland, 2005). 
 

Den självklara högläsningen som skapar ett drama och ett bildspel inne i våra huvuden 
ska naturligtvis ha stort utrymme i förskolan och skolan. Leken och läsandet föder 
varandra. Högläsning måste vi ständigt öva oss i. Det finns inget mer dödande än en 
oförbered och oengagerad uppläsare. … Engagemang är A och O.  
(Henriksson, 2000, s. 17) 

 
Flanosaga: Eva Kvillner, illustratör samt ägare till Flano Design förklarar att flanosagor är 
flanellografbilder som kan kombineras med bland annat sagotexter. Bilderna sätts upp på en 
flanellograftavla till exempelvis en saga, vilket gör att sagan blir överskådlig för en stor 
barngrupp. Sagoberättande med hjälp av flanobilder inspirerar barnen till ett stimulerande 
sagomöte där pedagogen kan arbeta med ett pedagogiskt samt utvecklande material. 
Berättandet är fantasifullt, socialt, visuellt och det kan även fungera som ett 
traditionsbevarande av klassiska sagor. Granberg menar att småbarn får mer behållning av 
sagor i muntlig form i kombination med visuellt stöd (flano-designs hemsida; Granberg, 
1999). 
 
Musiksaga: Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut och musikhandledare börjar förordet 
till sin bok Från topp till tå (2004) som följer: 

 
Musik är rörelse och genererar rörelse. 
Musik är och ger känsloupplevelser. 
Musik är livet och pulsen – är livet självt. (Bergström-Isacsson, 2004, s. 5) 

 
I Elefantboken (2001) skriven av Katarina Gren och Birger Nilsson, berättar de att små barn 
inte skiljer på sång och tal när de leker. Skapande aktiviteter såsom rörelse, sång, drama 
avlöser varandra och blandas i leken. Granberg berättar att sång, rörelse och musik hör ihop 
för små barn. Barn rör sig när de hör musik och sång och deras egna rörelser genererar en 
vilja att göra egna ljud. Automatiseringen mellan språk och rörelse har ännu inte tagit sin 
början (Granberg 1999; Gren & Nilsson, 2001).  
 
Gren och Nilsson menar att rytmer och rim utvecklar barnets språkrytm och barnet visar ofta 
stor förtjusning över dessa. Detta gäller även nonsensramsor. För barnet är det viktiga själva 
rytmen i ramsan eller sången. Att dramatisera kan ge många sånger nytt liv och detta kan även 
fungera som stämningsförhöjare. Till sin hjälp kan kroppen, rytminstrument, kläder eller 
annan rekvisita användas. När den vuxne vill styra dramatiseringen av sången är det viktigt att 
det görs på barnens villkor. Vidare poängterar författarna vikten av att lyssna på barnen samt 
ta till sig deras idéer (Gren & Nilsson, 2001). 
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Bergström - Isacsson menar att musik kan vara ett verktyg för inlärning, att till exempel röra 
sig till musik är roligt, och är det roligt ökar möjligheterna till inlärning. Vidare ger musiken 
möjlighet att möta sin egen kultur likväl som andras. Den kan skapa både utanförskap och 
gemenskap. Musiken har en tydlig struktur, en början och ett slut. Pulsen i musiken skapar 
förväntan och spänning likväl som den förmedlar en känsla. Författaren skriver även om 
musikens förmåga att ge mening till sammanhang. Musiken kan göra det enklare att förstå 
innebörd i ord och ge mening åt det som händer. Det är även vanligt att barn och vuxna har 
svårare att minnas ord som talas än ord som sjungs. Genom musik kan motivationsgraden och 
koncentrationsgraden hos människor höjas. När musikstunden involverar fler än en person 
kommer den även att handla om kommunikation och samspel (Bergström- Isacsson 2004). 
 
Ritsaga: Sagoberättaren Per Gustavsson, skriver i sin bok Ritsagor (1995) att genren inte är 
ny utan härstammar från folklig tradition. I Finland nedtecknades de första kända ritsagorna 
och dessa är från slutet av 1800-talet. Ritsagorna är en svårplacerad genre och hör närmast 
samman med muntliga berättelser med den skillnaden att i ritsagan förenas ord och bild. 
Ritsagan kan tyckas banal när den är nedskriven, desto intressantare och magisk under tiden 
man berättar den och åhöraren ser bilden framträda. Ett flertal förskollärare möter ritsagan för 
första gången under sin utbildning och ser då dess förmåga att stimulera en barngrupp. När du 
berättar en ritsaga utgår du från texten i berättelsen och ritar detaljer, men vid berättelsens slut 
kommer detaljerna tillsammans att bilda en helhet och en ny bild kan upptäckas av åhörarna. 
Denna föreställer ofta en central del i berättelsen (Gustavsson, 1995). 
 
Saga med handdockor: I sin bok Dockor (1992) förklarar Lyndie Wright att sedan lång tid 
tillbaka har människor världen över spelat teater. Ibland fick dockspelare ge liv åt 
karaktärerna i berättelsen. Dockorna var ofta tillverkade av lera eller trä, men med tiden fick 
dockorna även armar och ben och sådana skapelser har hittats i gravar i Egypten, Grekland, 
Indien och Kina. Romarna använde sig av både stavdockor och handdockor och dessa 
introducerades troligtvis av grekerna. Karl den ІІ tog år 1660 med sig dockspelare till England 
och dessa var mycket uppskattade, även bland societeten, men i slutet på 1700-talet 
förpassades den till marknadsplatser. Kasperteatern är ett välkänt begrepp i Sverige och fördes 
in av tysken Häuserman 1856. Kasperpjäserna blev mycket uppskattade av publiken, och efter 
en tid riktade sig pjäserna även till barn. Författaren nämner olika former av speldockor: 
Marionetter, stavdockor, handdockor och skuggdockor. Olika sätt att spela dockteater kan 
vara att skriva en egen pjäs, att bearbeta en berättelse eller använda sig av ett färdigt 
skådespel. När dockorna uppträder är det viktigt att låta dem röra sig, för först när dockan rör 
sig får den liv. Att låta den docka som ”pratar” röra sig och de andra dockorna vara stilla, 
visar publiken vem som talar (Wright, 1992). 
 
 
 
Syfte  
 
Vårt syfte är att studera hur varierade sagoformer påverkar förskolebarn i mötet med sagan. 

• Hur reagerar förskolebarn på olika sagoformer? 
• Hur kan pedagogen fånga och utveckla förskolebarns intresse för sagor? 
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Metod  
 
Under metoddelen beskriver vi val av metod, kvantitativ och kvalitativ metod, observation 
och litteraturgranskning. Därefter följer försökspersoner, bortfall, material och genomförandet 
samt analys och tolkning. 
 
 
Val av metod 
 
Vi har utfört en kvalitativt vetenskaplig undersökning där vi studerat om och hur olika 
sagoformer kan påverka förskolebarn i mötet med sagan. De informationsinhämtande 
metoderna observation och litteraturstudie användes. Observationerna utfördes under en fem 
veckors praktikperiod 2006 och litteraturstudierna påbörjades efter detta. En enkät skulle ge 
en alltför stereotyp bild av vårt förväntade resultat. Barnens ålder var en annan aspekt som 
påverkade valet att utesluta enkät. ”Enkät innebär att alla får samma frågor och att vi kan göra 
meningsfull statistik över svaren” (Kylén, 2004, s.10). När en eller flera intervjuare ställer 
frågor till en person eller en hel grupp kallas det intervju. Oftast är intervjun planerad och då 
använder sig intervjuaren av en intervjuguide (Kylén 2004). Metoden intervju var inte en 
tillförlitlig metod då vi ville fånga upp det barnen gav uttryck för under själva sagomötet. 
Eftersom intervjutillfället skulle ha skett efter sagomötets slut är det inte säkert att barnen 
minns vad de tänkte och kände under sagomötet. Vidare kan det vara svårt för barn att klä 
sina känslor och tankar i ord då många ännu inte införlivat den vokabulär som de behöver för 
att uttrycka sig. 
 
 
Kvantitativ och kvalitativ studie 
 
Enligt professor Jarl Backmans bok Rapporter och uppsatser (1998) är en kvantitativ 
undersökning en sådan som leder till numeriska observationer. Dessa kan vara enkäter, 
frågeformulär, test eller prov (Backman 1998). I boken Vetenskapligt tänkande (1998) menar 
universitetslektor Jan Hartman att kvantitativa frågeställningar är numeriska. På grund av 
detta krävs att de karaktärsdrag som undersöks är mätbart. En definition av detta är enligt 
Hartman: ”Kvantitativa undersökningar karaktäriseras av att man undersöker den numeriska 
relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper.” (Hartman, 1998, s.175) 
 
Backman framhåller att den kvalitativa forskningsprocessen ger utrymme för variationer i och 
med dess mått av flexibilitet och dynamik. Den kvalitativa forskningsfrågan söker oftast svar 
på ”varför” eller ”hur” något är. Enligt det kvalitativa synsättet är forskaren mer intresserad av 
individen och hur denne formar och tolkar sin verklighet. Vanligtvis vill man studera 
människan i sin vardagliga situation till skillnad från studier av laboratoriekaraktär (Backman 
1998). Den kvalitativa undersökning som genomfördes syftade till att se barnens respons på 
varierade sagoformer. Den kvalitativa metoden lämpade sig bättre för vårt syfte jämfört med 
den kvantitativa. Göran Wallén, forskare och författare till Vetenskapsteori och 
forskningsmetodik (1996) menar att en kvalitativ studie lämpar sig väl för studier av 
upplevelser, omätbara ting såsom känslor och sådant som är oprecist i sin karaktär (Wallén 
1996). I vår studie ville vi främst undersöka barnens upplevelse av sagomötet och hur det tog 
sig uttryck. Detta gav ytterligare skäl att välja den kvalitativa metoden. 
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Observation 
 
De genomförda observationerna skedde under, och tio minuter efter utförd aktivitet, 
sammanlagt vid elva tillfällen. Vid dessa användes en videokamera som tekniskt hjälpmedel. 
Med hjälp av den kunde vi röra oss fritt i rummet, samt gå tillbaka och se vad som verkligen 
hände under aktiviteterna. Wallén menar att i många sammanhang är videoinspelning bra som 
ett hjälpmedel vid observation. Forskaren ser förlopp och händelser med många detaljer på ett 
tydligt sätt genom att studera det som filmats med videokamera (Wallén 1996). 
 
Vidare skriver Wallén att inom den kvalitativa forskningsmetodiken finns möjligheter till 
deltagande observation. Deltagandet kan alterneras mellan att forskaren är relativt passiv i 
situationen och i princip bara finns i rummet, till att forskaren tar sig en ordinarie 
arbetsuppgift i den verksamhet han eller hon valt att studera. Deltagande observation ger en 
djupare kännedom om den studerade verksamheten, samt en inblick i det sociala samspelet på 
en arbetsplats men även värderingar och ”förgivettaganden”, som inte kommer fram i en 
intervju men väl i konkreta situationer (Wallén 1996). För att barngruppen inte skulle bli 
besvärade av att bli studerade i olika situationer valdes deltagande observation. Vidare fick 
videokameran en mindre framträdande roll i och med att den fanns med under hela aktiviteten 
och barnen erbjöds tid att vänja sig med att den fanns i rummet och kunde agera mer avspänt.  
 
Vid flera sagomöten fanns en utomstående observatör, oftast en pedagog som jobbade på 
förskolan, och denne reflekterade vi med efter utförd aktivitet. Utöver detta noterades 
händelser som kunde kopplas till de aktiviteter som utförts samt vara av intresse för vårt syfte. 
Barnens efterfrågan att få tillverka egna flanosagor är exempel på en sådan aktivitet. ”Man 
försöker lägga märke till det som utspelas mellan medlemmarna i gruppen, allt från 
konversation till andra sätt att kommunicera, som gester.” (Hartman, 1998 s.253) Vi ansåg det 
viktigt att barnen kunde arbeta och inspireras fritt av sagans olika former. Observationen gav 
oss möjlighet att följa sagoformens inverkan på gruppen på ett intressant sätt i och med att 
hela händelseförloppet gick att följa och inte utvalda delar av aktiviteten. Det som 
observerades var i första hand följande: 

 
• Respons från barnen såsom exempelvis leenden och fokus på aktiviteten. 
• Om sagomötet ledde till fortsatt lekaktivitet. 
• Om barnen efterfrågade en repris på aktiviteten. 

 
 
Litteraturgranskning 
 
Litteraturstudien av vårt område utfördes efter avslutad praktisk studie för att få en bredare 
översikt av tidigare litteratur inom ämnet. För att finna relevant litteratur har vi använt oss av 
bibliotekets databas, vetenskapliga forskningsrapporter samt sökning på Internet och 
handledares förslag på litteratur. Ett historiskt, teoretiskt, pedagogiskt och didaktiskt 
perspektiv eftersträvades i vårt arbete. Detta för att öka möjligheten till en mer mångfasetterad 
analys och tolkning av resultatet. Backman skriver att det finns delade meningar om huruvida 
litteraturgranskningen ska ske före eller efter den egna studien, å ena sidan finns det risk för 
förutfattade meningar om man läst mycket om ämnet innan den egna studien påbörjas. 
Litteraturgranskning som utförs före den empiriska studien kan däremot vara till hjälp vid 
problemformulering, uppmärksamma forskaren om eventuella bekymmer han eller hon kan 
stöta på samt ge förslag på metodik vid empirin (Backman 1998). Vi valde att utföra vår 
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litteraturstudie efter den empiriska studien för att gå in i studien med öppna sinnen och 
undvika förutfattade meningar. 
 
 
Försökspersoner 
 
Försökspersonerna på förskolan var samtliga barn, i åldrarna ett till sex år. Urvalet gjordes 
efter principen om maximal variation, då vi ansåg att varken ålder eller kön hade någon 
relevans för vår undersökning och vårt syfte var att engagera och studera samtliga barn i alla 
åldrar på förskolan. Vid våra sagomöten varierade antalet deltagande barn från två vid ett 
tillfälle, till 16 barn vid det tillfälle där vi hade flest observerade barn. 
 
 
Bortfall 
 
Vid några tillfällen inföll sagomötet då delar av barngruppen hade andra aktiviteter, vilket 
fick till följd att de inte kunde delta. Annat bortfall var sjukdom eller ledighet. Vi anser inte 
att bortfallet har någon större betydelse, men kommer att ta hänsyn till detta i vårt resultat. 
 
 
Material 
 
Vi presenterade ett varierat utbud av berättelser med hjälp av sång, lek, drama, högläsning och 
flanobilder samt egna uppdiktade sagor. Nedanstående sagomaterial använde vi oss av i vår 
studie på den aktuella förskolan vid de utvalda tillfällena.  
 
Sagor till högläsning: Barnen utsåg bok vid båda högläsningstillfällena för att de skulle 
känna delaktighet och inflytande och på så sätt bli mer motiverade till sagoformen. Den första 
boken barnen valde var Raffe gillar att läsa (Spanyol, 2001). Den andra boken var Boris 
glasögon (Cohen, 2002). 
 
Flanosagor: Båda sagorna lånades från en angränsande förskola. Detta ökade möjligheten att 
sagorna skulle vara nya och spännande för barnen. Petter och hans fyra getter (Norelius, 
2005) hade trevliga bilder, innehöll rim och var lagom lång med tanke på barngruppens 
samansättning. Landström & Landströms karaktärer Bu och Bä är kända för barnen och nu 
fick de möjlighet att möta dem i en annan form. Den valda boken var Bu och Bä i skogen 
(Landström & Landström, 1999). 
 
Musiksagor: Vår tanke med de valda sångerna var att de alla innehöll ett berättande som vi 
ville göra barnen uppmärksamma på. Vidare var vår tanke att barnens aktiva roll i sångerna 
skulle stegras. För många barn är det spännande att vara i centrum för allas uppmärksamhet, 
och med de valda sångerna fick de barn som är mer tillbakadragna möjlighet att få en central 
roll, men utan att känna sig utsatta. Sångerna hämtades ur Elefantboken – barnvisor och 
sånglekar (Gren & Nilsson, 2001). Den inledande sången var Kungens lilla piga text och 
musik Frykman, A-L. Denna följdes av En elefant balanserade Trad. Slutligen sjöng vi 
Gullefjun text och musik Arnér, B.  
 
Ritsagor: Ritsagorna valdes med tanke på barngruppens varierade åldrar. Den första sagan, 
Lisas får Lundh – Tobiasson, var kort och med en enkel uppbyggnad som introduktion, 
medan den andra, Prinsessan Hyvelspån Lindstam, var längre med mer avancerad 
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uppbyggnad för att ge utmaning åt de äldre barnen. Båda sagorna hämtades ur Ritsagor 
(Gustavsson & Werner, 1995). 
 
Saga med handdockor: Vi valde att skriva sagorna själva för att det redan fanns handdockor 
på förskolan och vi ville visa barnen vad man kan använda dem till. Andra anledningar var att 
vi ville ge barnen möjligheten att variera sitt berättande samt att vi ville göra dem 
uppmärksamma på att alla kan skriva en saga. Sagorna påminde i sin uppbyggnad om en 
fabel, samt hade typiska kännetecken från folksagan. Titlarna var Hajen som hajar Hansson, 
S. & Åström, L. (Bilaga 1) Den lilla Tigern Hansson, S. (Bilaga 2). 
 
 
Genomförande  
 
Vi kommer här att presentera hur de olika metoderna användes i sagoberättandet. Vid varje 
sagomöte poängterades för barnen att detta var ett sätt att berätta en historia. Varje saga, 
oavsett sagoform, inleddes med en tydlig början och ett tydligt slut. De flesta började med 
”Det var en gång” och avslutades med ”Snipp, snapp, snut, så var denna saga slut” 
 
Vecka 1: Veckan ägnades åt högläsning och den utvalda platsen var förskolans mysrum där 
samtliga satt i en soffa. Vid första tillfället fick barnen gemensamt välja en bok som en av oss 
ordagrant läste högt ur. De deltagande barnen var tre pojkar och en flicka, alla i fyraårsåldern.  
 
Vid det andra tillfället fick barnen välja bok men de gavs större frihet till egna kommentarer 
och tankar. Nu låg tonvikten på dialog mellan berättaren och barnen.  I tur och ordning fick 
barnen berätta vad de såg på bilderna och de övriga fick lyssna. För att föra berättelsen framåt 
så ställdes frågor till barnen. Här nyttjade vi samma soffa som vid tillfället ovan. Vid detta 
tillfälle deltog fyra barn, två pojkar och två flickor i åldern tre till sex år. 
 
Vecka 2: Under hela denna vecka arbetade vi med flanosagor. Vid det första mötet samlades 
barnen i ett rum som de vanligtvis inte har samling i. Från en angränsande förskola lånades en 
flanosaga. En av oss läste sagan Petter och hans fyra getter och under tiden sattes bilder upp 
på flanellograftavlan. Efter sagan avslutats tillfrågades barnen om de ville prova att själva 
berätta en flanosaga. De erbjöds även att sätta upp bilder under tiden någon vuxen läste sagan. 
Nio barn deltog vid detta tillfälle varav fyra var pojkar och fem flickor. Barnens ålder var 
mellan tre och sex år. 
 
En treårig flicka och en pojke på fyra år deltog vid tillfälle två. Denna gång hölls sagomötet i 
ett litet tält. En av oss läste sagan Bu och bä i skogen och den andra observerade. Även vid 
detta tillfälle tillfrågades de två barnen om de ville berätta en flanosaga. 
 
Vecka 3: Denna vecka koncentrerade vi oss på musik och saga i olika former. Det första 
tillfället fick barnen möta sagan i form av sången Kungens lilla piga. Denna gång hölls 
sagomötet i den ordinarie samlingsringen och en av oss agerade piga och utförde det 
sångtexten berättade. Övriga vuxna involverades att agera rollerna ”Prinsessan Ädelknopp” 
och ”Drottning Suramin”. Sången framfördes till eget ackompanjemang med gitarr. Vid detta 
tillfälle fanns barnen bara med som åskådare. Fem pojkar och åtta flickor var med vid detta 
sagomöte och åldrarna varierade från två till sex år.  
 
Vid det andra tillfället arbetade vi med sången En elefant balanserade. Denna gång stod 
barnen på ett led i samlingsringen och en av oss agerade den första elefanten som hämtade ett 
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nytt barn för varje vers. Den andra ackompanjerade sången på gitarr och under hela sången 
sjöng samtliga deltagare. Sju pojkar och nio flickor i åldrarna ett till sex år var med i detta 
sagomöte. 
 
Tredje tillfället användes sången Gullefjun. Här berättade barnen genom eget agerande och 
sång. Inledningsvis presenterades sången för barnen genom att vi sjöng den tillsammans. Efter 
detta förtrollade en av oss barnen, ett och ett, till olika karaktärer i sången. Olika roller som 
barnen och övrig personal fick gestalta var: Gullefjun, Katt, Hund, Sol, Hönor och 
Hönsgårdsnät med hål i. Barnen lyssnade på sångtexten där det berättades hur de skulle agera. 
Efter det sjöng samtliga sången i ett lugnt tempo och deltagarna agerade. En av oss 
ackompanjerade sången på gitarr medan den andra filmade händelseförloppet. Vid detta 
tillfälle deltog fem flickor och en pojke där åldern varierade från tre till sex år. 
 
Vecka 4: Denna vecka fick barnen möta sagan i form av en ritsaga och platsen var 
samlingsringen. En av oss illustrerade medan den andra läste. Den första ritsagan hette Lisas 
får och var en kort och enkelt uppbyggd saga om Lisa som drömmer om att få en vän. Sagan 
avslutades med att gissa vilken sorts vän Lisa hade fått. Totalt nio barn deltog varav fyra var 
pojkar och fem var flickor. Åldern varierade från två till sex år.  
 
Nästa tillfälle valde vi en längre saga som hette Prinsessan Hyvelspån. Förfarandet var 
identiskt med det första tillfället. Vid detta sagomöte deltog samma barn som vid första 
ritsagan. 
 
Vecka 5: Detta blev handdockornas vecka. Förskolans befintliga handdockor nyttjades. 
Genom att studera handdockornas ansiktsuttryck och potentiella rörelsemönster lät vi fantasin 
flöda och resultatet blev två egna sagor. Sagorna fick namnen Hajen som var skraj och Den 
lilla Tigern. Barnens första möte med denna sagoform ägde rum i förskolans mysrum. Barnen 
valde en bekväm sittplats där de lätt kunde se handdockornas agerande. Genom att låta 
handdockorna agera ovanför soffans kant och tala högt och tydligt så kunde barnen med 
lätthet höra vad dockorna sa samt att det blev lätt för barnen att följa med i historien. När 
historien var avslutad erbjöds barnen att själva prova handdockorna. De gavs möjlighet att 
välja om de ville hitta på en egen saga, eller om de ville att någon skulle läsa samma saga som 
nyss var berättad. Vid detta sagomöte varierade åldrarna från tre till sex år och barngruppen 
bestod av två pojkar och fyra flickor. 
 
Vid nästa tillfälle gick sagomötet till på samma sätt, men med sagan Den lilla Tigern och 
andra dockor. Även dessa dockor fanns på förskolan sedan tidigare, och som vid tidigare 
tillfälle skrev vi historien själva. Två pojkar och fyra flickor i åldrarna tre till sex år var med 
vid detta tillfälle. 
 
 
Bearbetning, analys och tolkning 
 
I vår studie har barnen fått möta sagan i ett antal olika former vid olika tillfällen och varierade 
tidpunkter. Sammantaget blev det elva tillfällen. Valet att låta samtliga barn som befann sig 
på förskolan vara med vid samtliga tillfällen kommer att beaktas vid vår analys av resultatet. 
Då det vid vissa sagomöten var många barn att observera kommer i första hand utmärkande 
drag för hela barngruppen lyftas fram. Dock kommer även enskilda barns respons att noteras i 
resultatet, om de varit av betydelse för studien. Vidare dokumenteras händelser under 
veckorna som kan anknytas till vår studie och dessa presenteras i resultatet. 
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Efter varje tillfälle reflekterades det tillsammans med övrig personal över skeendet vid 
sagomötet och de delar av diskussionen som kunde vara relevant för vårt arbete antecknades. 
Ett exempel på detta kan vara kommentarer om enskilda barn, deras engagemang, inlevelse 
och uttryck, samt det samlade intrycket av barnens respons på sagoformerna. 
Dokumentationen kommer att analysers och barnens reaktioner för varje sagotillfälle granskas 
i förhållande till syftet. Vi kommer att presentera våra bearbetade observationer i kronologisk 
ordning i löpande text där de olika sagoformerna och dess tillfällen kommer att presenteras 
var för sig. 
 
 
 
Resultat 
 
Resultatet kommer att presenteras i löpande text. Inledningsvis börjar vi med redovisa 
observationsresultat från samtliga sagomöten och sagoformer. Dessa kommer att följa den 
ordning som de tidigare presentats under bakgrund och genomförande. Efter detta kommer 
resultat av observationer övrig tid, och avslutningsvis gör vi analys och tolkning av dessa 
observationer i kronologisk ordning.  
 
 
Högläsning första tillfället 
 
En av oss läser högt ur en bok som barnen får välja. En av pojkarna föreslår en bok och de 
andra barnen accepterar valet. Barngruppen verkar ojämn när det gäller hur intresserade de är 
av att lyssna på sagan och intresset växlar hos barnen under högläsningsstunden.  Den enda 
som verkar berörd av att bli observerad är flickan som vid upprepade tillfällen försöker få 
kontakt med observatören. När ungefär halva boken är läst börjar flickan bygga koja på golvet 
med några mjuka barnfåtöljer som står på golvet. Berättaren använder sig av kroppsspråket 
och röstläget för att fånga barnens intresse, och när boken kommer till ett extra spännande 
avsnitt verkar alla barnen engagerade och en av pojkarna, som tidigare fäst sin blick på andra 
saker än boken, kallar på berättarens uppmärksamhet: ”Får jag se!” Pojken får mer 
uppmärksamhet efter detta och hans intresse för boken bibehålls till sagans slut. En av 
pojkarna har under hela högläsningsstunden suttit tyst och tittat i boken, men inte uttryckt sig 
verbalt under hela högläsningstillfället. När det är några sidor kvar av boken roar sig flickan 
och pojken som valde bok med att bygga koja och balansera på kuddar. Dock vill den pojke 
som valde boken höra sagan en gång till när den är slut vilket han får. De andra går ut ur 
rummet, utom flickan som stannar och fortsätter bygga koja och balansera. Efter halva sagan 
engageras hon dock i historien och rättar och protesterar under högläsningen. Flickan dröjer 
sig kvar en stund med blicken i boken varefter hon lämnar rummet. Pojken sitter kvar tills 
boken är slut, trots att han hör andra barn leka utanför rummet.  
 
 
Högläsning andra tillfället 
 
Barnen får välja bok även denna gång och en flicka plockar snabbt fram en bok och övriga 
barn tittar nyfiket på den. Boken är en kombinerad bild- och aktivitetsbok. Sagan läses 
ordagrant till en början, men den äldsta flickan opponerar sig och berättar hur hon vill att 
sagan ska läsas. Frågor ställs till barnen i tur och ordning gällande vad de kan se på bilderna. I 
början verkar barnen otåliga och ivriga samt avbryter varandra, detta med undantag av den 
yngsta pojken. Efter att alla fått svara på frågorna verkar barnen engagerade och upplevs 
lyssna på varandra. Barnen visar vid några tillfällen att de är intresserade av vad de andra har 
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att säga och frågar och kommenterar: ”Vad sa hon?” ”Hur många var det?” ”Men jag kan se 
fler!” Alla barn ler vid flera tillfällen och kommenterar gärna det berättaren säger och det 
kamraterna säger, dock utan att störa och ta för mycket tid i anspråk från kamraten som svarar 
på frågorna. Samtliga barn hjälps åt att hålla reda på vems tur det är att få frågan. När sagan är 
slut splittras gruppen och ingen efterfrågar en till saga. Barnen sysselsätter sig med andra 
aktiviteter. 
 
 
Flanosagor första tillfället 
 
När barnen sitter bekvämt i soffan kan vi märka en förväntan i hela barngruppen. En av oss 
introducerar sagan och alla utom en flicka på sex år verkar intresserade av sagan. Flickan 
verkar mer intresserad av sina egna fötter. Under sagans gång uppvisar tre pojkar i 
fyraårsåldern stor förtjusning och ler, skrattar samt kommenterar sagans handling. En pojke 
och en flicka på tre år sitter stilla och verkar lyssna hela tiden. De ger inga verbala uttryck 
under sagans gång. Två flickor på fem och sex år försöker ”ta över” sagan, de vill förekomma 
handlingen då de verkar känna till sagan sedan tidigare. Flickorna gestikulerar ivrigt och yvigt 
och verbaliserar högljutt. Övriga barn får lite utrymme att kommentera sagan. Samma flicka 
som vid högläsningsstunderna uppmärksammade observatören verkar även göra det vid detta 
tillfälle. En stor del av sagan innehåller rim och en av de fyraåriga pojkarna prövar verbalt 
dessa för sig själv. När sagan är slut vill flera barn prova att sätta upp bilderna på 
flanellograftavlan. Det uppstår meningsskiljaktigheter angående vem som ska göra vad mellan 
två pojkar och två flickor. Resten av barngruppen lämnar rummet. Trots hjälp av oss lyckas 
barnen inte komma överens och slutligen går flickorna ut ur rummet och företar sig andra 
aktiviteter. Pojkarna hämtar en ny saga som de tillsammans berättar för oss, en pedagog och 
observatören. Pojkarna använder sig av ”Det var en gång” för att markera sagans början och 
”Snipp, snapp, snut, så var denna saga slut” för att markera slutet på sagan. 
 
 
Flanosagor andra tillfället 
 
När de äldre barnen är på gymnastiklektion och de yngsta sover samt en stor del av 
barngruppen är borta på grund av sjukdom så deltar endast två barn i detta sagomöte. Pojken 
som är fyra och den treåriga flickan, verkar entusiastiska inför och under detta tillfälle. Vi 
upplever en förvåning hos båda barnen då de upptäcker att vi ska lyssna på en saga i ett tält. 
De är ivriga och börjar inreda tältet med kuddar och är noga med att alla ska få plats. Vi kan 
se att båda barnen är förväntansfulla och deltar under hela sagomötet med kommentarer och 
kroppsspråk. När sagan är slut vill båda testa att tillsammans berätta sagan utan vår hjälp. 
Pojken uttrycker en önskan om att fortsätta utanför tältet där det finns mer plats och flickan 
instämmer. Vi observerar och agerar publik. Ingen av barnen verkar lägga märke till 
videokameran, trots att flickan tidigare visat tecken på att hon störts av observatören. De 
samarbetar väl och fördelar bilderna rättvist mellan sig och det uppstår en naturlig turordning. 
Flickan fäller kommentaren: ”Jag sätter upp dom här.” Trots denna kommentar väntar flickan 
tills hon får ögonkontakt med pojken och först då sätter hon upp bilden på flanellograftavlan. 
Pojken och flickan berättar varsin version av historien utifrån de bilder de fördelat mellan sig. 
De skrattar och är mycket koncentrerade på det de håller på med. När en av dem får slut bilder 
delar den andre snabbt med sig av sina. Även dessa barn använder sig av en tydlig början och 
slut och markerar dessa som de två barnen vid det första tillfället med flanosagor. Barnens 
intresse och koncentration för denna aktivitet varar under cirka fyrtio minuter. Barnens 
koncentration störs då av att de äldre barnen kommer tillbaka till förskolan.  
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Musiksagor första tillfället 
 
Vid detta sagomöte fick barnen möta sagan med musik för första gången. En av den ordinarie 
personalen håller i videokameran. Barnen sitter samlade i ringen när en av oss tar på sig ett 
förkläde. Samtidigt tar en av pedagogerna som sitter med barnen i ringen på sig en krona, men 
detta verkar ingen av barnen uppmärksamma då deras fokus ligger på gitarren. När sagan ska 
börja ser barnen att en av oss har ett förkläde och är svart på näsan. ”Titta! Du är svart på 
näsan!” utropar en av de femåriga flickorna. Sången sjungs i ett långsamt tempo och de 
involverade vuxna agerar efter sångens text. Samtliga barn sitter stilla och tysta och verkar 
förbryllade men roade av situationen. De fnissar när de vuxna gör till sig och verkar vara 
fokuserade på vad som händer i ”samlingsringen”.  När sångberättelsen kommer till avsnittet 
om Drottning Suramin, som gestaltas av en pedagog, ser barnen förvånade ut att ”den lilla 
pigan”, tar kontakt med ”publiken”, men efter ett ögonblick brister samtliga barn ut i skratt. 
Efteråt önskar en pojke på två år att vi ska fortsätta att sjunga, och gör ivrigt rörelserna till 
”Imse vimse spindel”. Vi hörsammar hans önskan och alla barnen sjunger högt och hjärtligt. 
 
 
Musiksagor andra tillfället 
 
Denna sång känner barnen igen och vi kan införa rörelser på en gång. Barnen är ivriga och 
förstår snabbt hur de ska agera. En av oss gestaltar den första elefanten medan den andra 
spelar och sjunger. Barnen blir hämtade ett och ett av ”ledarelefanten” och det är bara dom två 
minsta pojkarna som behöver stöd när de ska ”knyta sin snabel”, samt veta när det är deras tur 
att bli hämtade. Några äldre barn är hjälpsamma och guidar dessa barn genom att använda sitt 
kroppsspråk och berätta hur de bär sig åt: ”Titta, så här!”  Samtlig personal involverar sig i 
sångleken och när vid sångens slut löser förskolans kokerska bekymret med att vi helt 
plötsligt inte kan texten. Barnen verkar under hela sången nöjda och väntar förväntansfullt på 
sin tur att gå med i elefanttåget. Alla sjunger sången sammanlagt sjutton gånger för att alla ska 
få en egen vers och när vi är klara sprids barnen till andra aktiviteter och ingen frågar efter 
mer sång. 
 
 
Musiksagor tredje tillfället 
 
Sagomötet hålls i det rum som samlingen vanligtvis bedrivs i men inte på den ordinarie 
platsen. Barnen är ivriga och lyssnar koncentrerat på sången som sjungs för dem. De försöker 
instämma i sången när det kommer ett avsnitt som de känner igen. När en av oss börjar trolla 
blir stämningen hos barnen förväntansfull och flera av barnen har svårt att sitta stilla. En 
pojke på fyra år och två flickor på fem år hoppar på sina platser och de flesta barnen ler stort. 
Ingen ifrågasätter den roll de blir ”förtrollade till” utan alla börjar ivrigt öva på sin roll. 
Pojken som får rollen ”Solen” viftar med armarna, hoppar upp på en stol och utbrister ”Jag 
måste vara här så jag syns”. ”Hunden” och ”Katten” provar sina ljud och rörelsemönster på de 
platser som de blivit tilldelade. Den flicka på tre år som blivit tilldelad rollen ”Gullefjun” 
verkar lite avvaktande inför sin uppgift, men får sällskap i hönsgården av övriga pedagoger 
som agerar hönor och de uppmuntrar henne. Barnen visar stor förtjusning under hela sången 
när det blir deras tur att agera ger de sig i kast med uppgiften med stor iver. De tittar på och 
hjälper varandra genom sitt kroppsspråk att hålla reda på när det är vems tur att agera. 
Samtliga barn verkar vara fokuserade på sångtexten. Pojken som är ”Solen” blir mycket ivrig 
och har svårt att vänta på sin tur. Han hoppar upp och ner på stolen och till slut slänger han 
sig på golvet. När sången är slut vill samtliga barn sjunga sången en gång till, men med andra 
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roller och barnen verkar nöjda med den roll de förtrollats till. Även denna gång visar barnen 
stort engagemang och vi ser att pojken anstränger sig för att vänta på sin tur.  
 
Efter detta vill barnen fortsätta med aktiviteten och vi väljer att låta barnen sköta 
rollfördelandet samt sången själva och tar båda plats som observatörer. Barnen har bekymmer 
med att fördela rollerna och flera av dem söker vid upprepade tillfällen ögonkontakt med oss 
för hjälp och stöd, varpå de uppmuntras att lösa situationen själva. Barnen diskuterar länge 
och märks en tydlig vilja att komma överens, men det är svårt. Alla vill vara ”Katt” och 
”Hund”. Till slut utbrister en flicka på fem år: ”Jag har inte tid med sånt här tjafs!” varpå alla 
inordnar sig i leken och börjar sjunga. Vi kan se att alla inte är nöjda med den roll de får, det 
är inte samma inlevelse, iver och engagemang som barnen tidigare visat. Barnen är noga med 
att ingen har samma roll två gånger, och leken upprepas tre gånger varefter barnen förlorar sitt 
intresse och söker andra aktiviteter. 
 
 
Ritsagor första tillfället 
 
Barnen ser förväntansfulla ut när vi samlar dem i deras ordinarie samlingsring. De tittar 
nyfiket på blädderblocket som hänger på väggen. När en av oss börjar läsa blir det tyst i 
barngruppen och barnens koncentration ligger på blädderblocket där olika figurer träder fram. 
Ingen av barnen bryr sig om oss utan fokus ligger på blädderblocket och bilderna som så 
småningom bildar en helhet. När bilden av fåret träder fram utropar en av flickorna ”Titta, ett 
får!”. Det dröjer ett ögonblick sedan börjar de flesta skratta högt medan övriga barn ler och 
samtliga verkar förundrade. Ingen av barnen vill rita, men en pojke på två år vill sjunga Bä bä 
vita lamm varvid alla barn stämmer in i sången. 
 
 
Ritsagor andra tillfället 
 
Barnen verkar nyfikna och de ger sken av att veta vad som ska hända. En pojke på fyra år 
säger: ”Dom ska rita.” Barnen sätter sig tillrätta för att tydligt se blädderblocket. Under sagans 
gång följer barnen med i handlingen och kommenterar det vi ritar och berättar: ”Kolla vilka 
knorrar” ”Han åker på rumpan!”. Barnen skrattar under berättelsens gång när de hör något 
roligt. Den valda sagan är längre än den första ritsagan. Alla barn sitter och verkar nöjda 
under hela tiden. När sagan är slut vill några femåriga flickor titta i häftet som använts, men 
ingen visar intresse av att själv berätta eller rita en saga. 
 
 
Saga med handdockor första tillfället 
 
Barnen är samlade barnen i ”mysrummet”. De verkar sitta bekvämt och tittar nyfiket mot 
soffan. Någon försöker titta under soffan, och alla verkar förväntansfulla. En flicka på tre år 
hoppar ivrigt upp och ner i sin fåtölj. När skådespelet börjar blir barnen först tysta för att 
sedan börja fnittra. Barnen verkar roade av sagan och när ”tandläkaren Papegojan” undersöker 
hajens tänder skrattar barnen högt och förtjust. Direkt sagan är slut rusar barnen fram och vill 
känna på dockorna och alla uttrycker en önskan att få prova dockspela. Vi väljer ut en pojke 
på fyra år som får börja men är noga med att poängtera att alla ska få prova. Han vill att en av 
oss ska läsa. Pojken är ivrig men snart upptäcker han att han har för få händer för att agera. 
Pojken ber en av oss om hjälp, men väljer noga ut vilka handdockor han själv ska ha –Hajen 
och papegojan. Barnen verkar roade och ler och skrattar och pojken fyller själv i dockornas 
repliker samt broderar ut vissa sekvenser i historien. Pojken är även snabb att avsluta historien 
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själv och säger högt och tydligt: ”Snipp, snapp, snut, sagan slut!” Barnen applåderar efter 
sagans slut och pojken ser mycket nöjd ut. Fler barn vill berätta sagan, men med hjälp av en 
kompis. Det uppstår en del diskussioner om vem som ska berätta med vem men barnen löser 
det med att några berättar flera gånger men med olika kompisar. Samtliga barn vill att en av 
oss läser sagan, men de flesta fyller i replikerna själva på samma sätt som pojken gjorde. En 
del tar också möjligheten att lägga till repliker i sagan, eller att berätta en del av handlingen 
själv. När så sker försöker vi att ge barnen det utrymme de behöver och inte avbryta eller 
styra. En flicka på tre år nöjer sig med att vara åskådare under hela sagomötet. Hon verkar 
dock stimulerad av situationen och road av sina kamrater. Hela sagomötet pågår i cirka sextio 
minuter, då vår arbetstid var slut. 
 
 
Saga med handdockor andra tillfället 
 
Barnen verkar spända och förväntansfulla inför sagomötet. De flesta kastar sig i fåtöljerna och 
en av pojkarna utbrister: ”Ska ni inte börja snart.”  Under tiden sagan berättas sitter barnen 
stilla och verkar koncentrerade på historien, men så fort den är slut ropar de i munnen på 
varandra: ”Jag vill göra!”  Barnen får i tur och ordning ta plats bakom soffan. På eget initiativ 
agerar alla två och två denna gång. Barnen grupperar sig så att de ordinarie 
kompiskonstellationerna bryts och accepterar att samarbeta med andra barn än de vanligtvis 
leker med. Efter cirka tjugo minuter tar barnen varsin docka och vill berätta en helt egen saga 
utan hjälp från oss. Nu står alla barnen uppradade bakom soffan och alla vill bestämma hur 
sagan ska vara. En del verkar försöka anpassa sig efter en kompis berättelse och samspela 
med den som står närmast. Andra vill ha sin berättelse berättad och försöker nå detta mål 
genom att tala med hög röst och se beslutsam ut. ”Nej men så här ska det ju vara”, säger en 
flicka på fem år. Sagomötet avslutas när barnen inte kommer överens och de övergår till andra 
lekaktiviteter på andra platser i förskolan. Vi observerar att en sexårig flicka väljer att leka 
med den fyraårige pojken som hon tidigare utfört dockspelet tillsammans med. Likaså ser vi 
hur en femårig flicka instruerar en fyraårig pojke i målarrummet. Dessa två hade, även de, 
berättat en saga tillsammans. 
 
 
Observationer övrig tid 
 
På eftermiddagen efter det första tillfället med flanosaga visar flera barn intresse av att höra 
ännu en saga. Vi läser en ny saga och responsen från barnen är positiv, de ler och vill själva 
berätta samma saga. Efter sagostunden vill ett barn göra en egen saga. Andra barn 
uppmärksammar detta och snart vill flera barn göra egna sagor. Under följande dagar 
utvecklas sagoberättandet och barn från tre till sex år sysselsätter sig med att tillverka egna 
flanosagor. (Exempel på dessa berättelser, utan flanobilder, finns under bilaga 3, 4, 5 och 6.) 
Andra barn berättar sagor med stöd av befintliga flanobilder och är noga med att få en publik 
till sitt berättande. Oavsett berättarform så följde flertalet barn formen med ”Det var en gång” 
och ”Snipp, snapp, snut”, för att markera början och slut. 
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Analys och tolkning 
 
Högläsning: Vid första och andra tillfället märktes inget intresse från barnen innan 
högläsningen började. Enskilda barns intresse ökade när berättarens uppmärksamhet direkt 
riktade sig till ett särskilt barn. Vid det första tillfället valde en pojke boken och de andra 
visade svalt intresse och detta kan påverka resultatet. Kanske är denna pojke ofta drivande i 
valet av bok och övriga känner att de inte har möjlighet att påverka. Vid andra tillfället valde 
en flicka bok och samtliga verkade nyfikna och nöjda med bokvalet och efter bara några 
minuter var barnen entusiastiska. Vi kunde tydligt se hur tillvägagångssättet att ställa frågor 
öppnade för en dialog mellan barnen och den vuxne. Detta verkade vara en metod som 
stimulerade och bidrog till att samtliga barn var engagerade i sagomötet. Barnen lyssnade 
uppmärksamt på varandra och gav uttryck för intresse av sagan då de med verbala 
kommentarer och frågor visade att de följde med i handlingen. Barnen verkade ivriga att få 
utmanande frågor: ”Fråga något svårt!” sa den äldsta flickan. För barnen verkade det vara 
mycket viktigt att få allas uppmärksamhet en liten stund. Vi upplevde att barnen visade 
hänsyn och uppmärksammade den som för tillfället talade, och att alla fick vara i fokus. 
Barnen konkurrerade inte med varandra under detta sagomöte. 
 
Flanosaga: Vid båda tillfällena var samtliga barn positiva till sagomötet. Båda sagomötena 
genomfördes med gott resultat och barnen verkade nöjda. Vid det första tillfället såg vi att 
barnen var engagerade men vi kunde även se att det uppstod en konkurrens mellan de flickor 
som pratade mest. Övriga barn fick inte lika mycket utrymme till kommentarer. Vid båda 
tillfällena ville de flesta barn prova på att berätta en saga, men vid det första tillfället förtogs 
ivern genom att fyra barn var styrande i diskussionen. Vi tolkar det som att flickorna tappade 
intresset för denna aktivitet när de inte kunde komma överens och valde att lämna rummet. 
Pojkarna fick förnyad energi och berättade sagan tillsammans. Båda pojkarna visade hänsyn 
och respekt för varandra genom att de satte upp varannan bild och berättade en gemensam 
historia. En av pojkarna kunde siffror vilket pojkarna drog nytta av och han verkade vara den 
ledande i sagoberättandet.  
 
Vid det andra tillfället verkade det inte finnas någon given ledare utan barnen hade samma 
status och vi upplever att de respekterade varandras gränser. Intressant är att pojken och 
flickan verkade berätta varsin version av historien utifrån de bilder de fördelat mellan 
varandra men ingen av dem verkar tycka att det var ett bekymmer. Båda två visar generositet 
genom att fördela bilderna och när en av dem får slut bilder delar den andre snabbt med sig av 
sina. 
 
Flanosagorna stimulerade barnen till att berätta egna sagor. Barnen visade att de tagit till sig 
berättarstrukturen i sagor genom att använda sig av tydlig början och slut. Däremot kan vi inte 
med säkerhet säga att barnen förstod innebörden i orden, eller om det blev en rolig ramsa som 
gav igenkännandets glädje. Vi kunde tydligt se att barnen inte var vana att hantera många 
viljor och fick bekymmer med turordningen. I en större grupp behövde barnen stöd av vuxna 
för att kunna genomföra ett sagoberättande. Men vid båda tillfällena när endast två barn 
deltog, fungerade fördelningen av roller och turtagning utan vuxnas inblandning.  
 
Musiksagor: Inför alla tre sångtillfällena var barnen mycket intresserade och förväntansfulla. 
Denna sagoform stimulerade barnen till fortsatt sångaktivitet. Sagoformen engagerade alla 
barn men fler barn bibehöll intresset längre med vuxnas stöd. De visade en stor vilja till att 
vara med i sången och till att utföra rörelser när det blev deras tur. Vid det första tillfället 
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verkade barnen nöjda med att agera åskådare och vi anser att sagoformen väckte deras lust att 
sjunga. Däremot är det inte säkert att barnen uppfattade att det var en berättelse i sångtexten.  
 
Vid tillfälle två verkade de äldre barnen roade av att hjälpa de yngre barnen och var villiga att 
ta ansvaret för att de yngre skulle kunna vara med i sångsagan. De yngre barnen uppskattade 
upprepningen i sången och vetskapen att alla skulle få gå i elefanttåget. Alla ville vara med 
och utföra rörelserna. Stämningen var god under hela sagomötet. Vi tolkar att barnen var 
nöjda efter sångens slut, alla barn hade fått vara i fokus en stund. 
 
Entusiasmen hos barnen ökade när de ”förtrollades” och de tyckte att det var mycket 
spännande. Detta kan ha påverkat det fortsatta positiva gensvar barnen gav sagoformen. I 
denna sagoform var barnen än mer motiverade att lyssna till berättelsen i sången och detta 
anser vi beror på att varje barn fick en egen roll att ansvara för och barnen gavs en större 
utmaning än i de övriga sångsagorna. För att sagan skulle föras framåt krävdes att barnen 
lyssnade på texten och det låg i allas intresse att hjälpa varandra. 
 
Ritsaga: Vid det första tillfället fann vi det intressant att barnen bara lade fokus på blocket 
och inte på den som berättade eller den som ritade. Detta tolkar vi som att sagoformen är 
tydlig i sin uppbyggnad och det är givet var uppmärksamheten ska riktas. Den korta sagan 
stimulerade både yngre och äldre barn. Om barnen tidigare hade varit bekanta med denna 
sagoform är det troligt att de äldre barnen föredragit en längre variant av ritsagan. Vid det 
andra tillfället satt alla barnen, även de yngsta, och följde uppmärksamt med i sagans handling 
trots att detta var en längre saga. Vid hela sagomötet var det en lugn och avslappnad stämning 
hos barnen. Vi tolkar det som att barnen kände sig delaktiga men de behövde inte göra 
någonting fysiskt, vilket gav dem utrymme för och stimulerade dem till tankeverksamhet. Vi 
anser att det hade behövts fler sagomöten med ritsagor för att locka barnen till eget 
sagoberättande. 
 
Saga med handdockor: Den här sagoformen lockade fram barnens leklust och stimulerade 
deras fantasi. Alla barn som var med vid detta tillfälle hade varit med vid flera tidigare 
sagomöten. Vår tolkning är att barnen inte längre var främmande för att arbeta med andra 
barn än de vanligtvis leker med utan parade ihop sig utan invändningar. Inför det här 
sagomötet var barnens förväntan högre än den varit tidigare. Barnen hade vant sig vid att bli 
presenterade för något nytt. Barnen ville gärna agera och vara i centrum, men gärna 
tillsammans med en kompis. Dels för att det är tryggt att vara två som står framför gruppen 
och dels för att de behövde vara minst två för att kunna genomföra historien. De visade 
intresse av att göra sagan till sin egen genom att lägga till egna repliker till sina dockor eller 
berätta en del av historien själva. Många barn tog även tillfället att avsluta historien. Vi lade 
märke till att den treåriga flickan valde att vara åskådare vid första tillfället, men antog 
utmaningen att agera vid det andra tillfället. Vår tolkning är att denna flicka behövde mer tid 
jämfört med sina kompisar för att våga prova något nytt. I och med att hon deltog vid de flesta 
sagomötena fick hon möjlighet att agera på eget initiativ. Vi kunde även här se att barnen 
hade svårigheter att enas utan hjälp av en vuxen när de var flera. Detta tolkar vi som att 
barnen ännu inte hade strategier för att lösa sådana situationer när det inte fanns en tydlig 
ledare. Vi kunde se att barnen, direkt efter aktiviteten, valde andra lekkamrater än de 
vanligtvis gör och detta tolkar vi som att sagoformen hjälpte barnen att se möjligheten till lek 
med andra. 
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Observationer övrig tid: Vi kunde tydligt se hur barnens intresse för sagan och sagoformen 
ökade i och med att vi introducerade flanosagan på förskolan. Genom vårt förhållningssätt 
visade vi barnen att deras tankar och skapande var intressant och detta gav barnen möjlighet 
att utveckla sitt berättande. Alla sagor hade ett tydligt avslut, om än avslutningsfrasen 
varierade, vilket vi anser visar att barnen har utökat sitt språk och införlivat nya begrepp. Den 
treåriga flicka som vi tidigare nämnt vid flera tillfällen var en av de första att producera en 
egen flanosaga. Hennes saga skiljde sig markant från de andras sagor. Hon berättade om en 
händelse från sin vardag och vår tolkning är att hon bearbetade en specifik händelse. (Hennes 
saga återfinns i bilaga 5)  
 
 
 
Diskussion 
 
Diskussionen inleds med validitet och reliabilitet, resultatdiskussion, pedagogiska 
tillämpningar och avslutas med fortsatt forskning.  
 
 
Validitet och reliabilitet 

 
Inom testning och mätningar anger reliabiliteten metodens tillförlitlighet i mätningen. 
Till exempel så skall resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar (test-retest-
reliabilitet), och oberoende om vem som utför testet (interbedömarreliabilitet). Av 
reliabilitet följer inte att man har validitet, som innebär att testet mäter det som det är 
avsett att mäta. 
 
Validitet kan generellt sägas vara ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta. 

(Wikipedias hemsida) 
 
Jan Trost, fil. dr och professor i sociologi skriver i sin bok Enkätboken (2001), att reliabilitet 
med ett annat ord kan kallas tillförlitlighet. Om en undersökning har hög reliabilitet betyder 
det att mätningen inte utsatts för slumpinflytelser utan är stabil. Med reliabilitet avses att en 
utförd mätning skall ge ett identiskt resultat om man mäter samma företeelse igen. Detta 
kräver ett statiskt förhållande, alltså att saker inte ändras. Hög reliabilitet förutsätter att 
situationen ska vara standardiserad. Validitet är detsamma som giltighet, har forskaren mätt 
det denne avsett att mäta? (Trost, 2001) 
 
I sin bok Att få svar (2004), skriver läraren och handledaren i utvärdering och utredning Jan-
Axel Kylén, att kvaliteten hos data kan benämnas som reliabilitet och validitet och genom att 
repetera datainsamlingen kan reliabiliteten kontrolleras. Om slutresultatet är detsamma finns 
det en hög reliabilitet. Känslor, åsikter och upplevelser kan betecknas som mjuk data och 
dessa kan variera men de kan också vara likartade vilket ger dem en form av stabilitet och kan 
därmed anses som reliabla trots att de inte är identiska. Split-half är en metod för att testa 
reliabiliteten i en undersökning. Homogeniteten prövas genom att insamlad data delas i två 
halvor och dessa jämförs med varandra och visar delarna samma resultat har undersökningen 
hög reliabilitet. Hög reliabilitet behöver inte öka validiteten men en låg reliabilitet däremot 
sänker validiteten. Kylén uppmanar forskaren att ställa frågan om insamlad information är 
relevant för studien och använd endast den information som är av relevans till syftet. Det är 
lätt att samla in data som är av personligt intresse, men för den skull inte relevant för studien. 
Det finns även risk för att validiteten sänks om man använder sig av alltför strukturerade och 
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formella metoder. Vid strukturerade och formella metoder är det lätt att missa relevant 
information (Kylén 2004). 
 

För att informella och relativt ostrukturerade metoder ska ha gett tillräckligt reliabel 
information bör intervjuare och observatörer tillsammans ha diskuterat och prövat hur 
mätinstrumenten skulle användas. Hur har de gjort och hur har de påverkat 
datainsamlingen? (Kylén, 2004 s. 142) 

 
En högre reliabilitet i vår studie kunde ha uppnåtts genom att använda en kontrollgrupp och 
strukturerad observation, men vi anser att detta inte skulle ha haft någon avgörande betydelse 
för vårt resultat. I vår studie har vi vid upprepade tillfällen sett att barnens respons varit 
likartad oberoende av ålder, kön och antal barn i den studerade gruppen. Undersökningen har 
en hög reliabilitet med tanke på detta och att de observerade barnen inte visste vad som 
observerades. De kunde därför reagera fritt som sagoformerna inspirerade dem till, utan att ha 
observatörens intresse i åtanke. Eftersom vi inte hade en strukturerad och formell metod fick 
vi möjlighet att se ytterligare respons från barnen som kunde kopplas till vårt syfte och bland 
annat gav detta oss en högre validitet. Genom våra observationer har vi fått tillräcklig 
information för att uppnå syftet med vår studie. Genom att enbart observera sagomötena hade 
respons från barnen och händelser som var av relevans för vårt resultat inte uppmärksammats. 
Vidare anser vi att det som var avsett att observeras är observerat och därmed har en hög 
validitet uppnåtts. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte var att studera hur varierade sagoformer påverkar förskolebarn i mötet med sagan. 
Vi kan konstatera att varierade sagoformer är ett bra pedagogiskt arbetssätt som stimulerar 
och engagerar förskolebarn till ett ökat intresse för sagan. Det uppmuntrar även till socialt 
samspel, är grupp- och jagstärkande och leder till ett eget initiativtagande där barnen uppburit 
mod att prova nya saker. Vidare har vi sett att varierade sagoformer är fantasieggande och 
leder till ett kreativt skapande samt fortsatt lekaktivitet. 
 
Frågeställningarna vi sökt svar på var för det första hur förskolebarn reagerar på olika 
sagoformer och för det andra hur pedagogen kan fånga och utveckla sagointresset. Vi såg att 
det tog en stund för barnen att ”vänja” sig vid sagoformer som de inte tidigare mött, men när 
barnen fått ökad förståelse om vad sagoformen hade att erbjuda dem och sagoformens 
möjligheter, ökade intresset hos barnen och de gav en positiv respons. I vår empiriska 
undersökning har vi kommit till insikt om pedagogens betydelse för barnens upplevelse av 
sagomötet och deras vidare intresse för sagor. Pedagogens egna engagemang och dess 
förmåga att låta barnens delaktighet vara i fokus för sagomötet, är avgörande för barnens 
uppfattning av sagan. Genom att variera sagoformen kan fler barn få en positiv upplevelse av 
sagan. Kjersén Edman skriver om Barnbiblioteket Saga som grundades år 1899 i Sverige med 
syftet var att nå de barn som inte hade möjlighet att läsa god barnlitteratur förutom inom 
skolans ramar (Kjersén Edman, 2002). I likhet med Barnbiblioteket Saga ville vi nå alla barn, 
även de som i vanliga fall inte har tillgång till, eller väljer att inte läsa böcker. Genom de 
varierade sagoformer vi valt att presentera för barnen ville vi nå fler barn än de som lockas av 
böcker i dess traditionella form. I enlighet med resultatet anser vi att flera barn lockats till att 
utforska sagan i flera olika former. 
 
Kjersén Edman menar att vanliga kännetecken för fabeln är att den i regel handlar om djur 
som ofta kan tala samt har mänskliga egenskaper. Det mest utmärkande är sensmoralen i 
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fabeln (Kjersén Edman, 2002). Våra sångsagor och flanosagor handlade om djur och sagorna 
med handdockor hade fabelns karaktärsdrag och samtliga var mycket uppskattade av barnen. 
Granberg hävdar att själva sagan bör innehålla signaler som markerar början samt slut och 
Kjersén Edman förklarar att typiska kännetecken för folksagan är att den ofta inleds med 
orden ”Det var en gång” och hjälten i berättelsen vinner över det onda samt att sagan oftast 
slutar lycklig (Granberg 1999, Kjersén Edman, 2002). Vi använde oss av tydlig början och 
slut i alla sagor och sagoformer. Resultatet visar att barnen var noga med detta i sina 
berättelser. Det går inte med säkerhet säga att de använde sig av ”Snipp, snapp, snut” för att 
markera sagans avslut, eller för att det är en rolig fras att uttala. Men resultatet visar att 
barnens begreppsvärld har utökats. Vi tar stöd av Kåreland som menar att barn i två till fem 
års ålder uppskattar nonsens och ordlekar av olika slag såsom rim, ramsor och sagor och 
genom detta stimuleras barnens språkutveckling (Kåreland, 2001).  
 
Vidare anser vi att det är av betydelse vilket förhållningssätt pedagogen har till sagomötet och 
dess former. Om pedagogen inviterar barnen till ett mer aktivt deltagande och tar tillvara 
barnens respons så optimeras förutsättningarna för ett utvecklande sagomöte. Ett tydligt 
exempel på detta är det andra högläsningstillfället, där vi övergav vår föreställning om hur 
boken skulle läsas och lät barnen visa vägen. Det blev ett spännande och givande sagomöte 
för samtliga deltagare, barn som vuxen. Åberg och Taguchi konstaterar att när de övergav sin 
föreställning om vad som var det ”rätta” sättet att hålla en samling fick barnen mer inflytande 
och blev mer engagerade (Åberg och Taguchi, 2005). Detta kunde vi också tydligt se under 
våra sagomöten.  
 
Granberg menar att barns möten med sagor i olika former har flera pedagogiska syften. 
Sagostunder engagerar, stimulerar och underhåller och småbarn lär lättare när de upplever 
glädje. För att förstärka sagan kan man komplettera sagan med exempelvis sånger. (Granberg, 
1999). Vi instämmer med Granberg och enligt vår mening är det viktigt att våga prova olika 
sagoformer och inte ”fastna” i en form. Varierade sagoformer har visat sig sätta igång bland 
annat fortsatt lekaktivitet hos barnen, och stimulerat barnen under själva sagomötet. Sagan har 
en stor potential som inspiratör för fantasi och kreativitet menar Aava och Olsson. De märkte 
i sin undersökning att barnens självförtroende ökade. Det blev efterhand mer lustfyllt att 
uttrycka sig i bild, text och drama. (Aava & Olsson, 2003). Under tillfällena med flanosagor, 
sångsagor och handdockor kunde vi tydligt se att barnens aktiva deltagande utvecklades allt 
eftersom. Som exempel kan vi ta den treåriga flicka som vid de första sagomötena valde att 
delta som åskådare, men senare valde en mer aktiv roll. Författarna Norén och Nyström anser 
att om sagostunden engagerar och lockar barnen att aktivt delta med egna berättelser och 
kommentarer, utvecklas fantasin ytterligare. Deras slutsats är att sagostunden ska vara 
fantasieggande för att väcka fantasi (Norén & Nyström, 2003).  
 
Författarna Aava och Olsson konstaterade att kreativiteten och fantasin verkade stimuleras av 
grupparbete (Aava & Olsson 2003). Utan en vuxen som vägledde barnen genom aktiviteten 
minskade barnens intresse för aktiviteten. Barnen i vår undersökning hade ensamma ännu inte 
de verktyg som behövdes för ett väl fungerande samarbete när de var fler än två, men fick en 
utmaning i gruppsamverkan. Barnen uppmuntrades att kommunicera för att finna en lösning 
och vi kunde se hur barnen övade sig på detta. Läroplanen säger att ”Förskolan ska vara en 
levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar 
deras sociala och kommunikativa kompetens.” (Lpfö 98, s. 9) 
 
Läroplanen för förskolan /Lpfö 98 skriver att arbetslaget ansvarar för att barngruppen får 
uppmuntran och utmaningar som bland annat utvecklar deras sociala mognad, samt deras 
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språk- och kommunikationsutveckling (Lpfö -98). Vårt resultat visar att barnen uppskattade 
de utmaningar vi gav dem och barnen övade fortlöpande sina sociala färdigheter, sin verbala 
förmåga samt utvecklade och prövade sin fantasi för att nå sina mål. Enligt Vygotskij är 
inlärning och utveckling ett resultat av socialt samspel och han ansåg att barn behöver 
utmaningar för att fortsätta utvecklas (Vygotskij 1999). Att möjliggöra och skapa spännande 
sagomöten är en utmaning för pedagogen som ger en vinst till barnen.  Vår slutsats är att 
sagoberättarens roll är mycket viktig och det räcker inte med kroppsspråk och tonfall, utan 
barnen måste känna att berättaren är intresserad av barnens engagemang i historien. Ekström 
stödjer ovanstående och menar att den vuxnes engagemang och intresse för litteraturen är 
betydelsefull. Den vuxne är både förmedlare och aktiv läsare. Det är viktigt att läsaren väljer 
böcker som den har positiva upplevelser av (Ekström 2004). 
 
Granberg framhåller att samhörighetskänslan och empatiförmågan hos barngruppen och 
barnen kan stärkas i den gemensamma upplevelsen av berättelsen de får tillsammans 
(Granberg 1999). Resultatet visar att barnen genom våra sagomöten upptäckt att de kan leka 
med andra barn än de vanligtvis leker med. Vi såg att gemenskapen mellan alla medverkande 
barn stärktes och barnen sökte sig till andra barn än favoritkamraten. Detta styrks av Ärnström 
och Hagberg som menar att den gemytliga stämningen från sagostunden kan även stärka 
samhörigheten bland barnen (Ärnström & Hagberg, 1991). De flesta sagomötena och dess 
former har haft en gruppstärkande, jagstärkande och underhållande effekt.  Vidare märktes att 
barnen drog nytta av varandras olikheter och erfarenheter. Barnen upptäckte också att det är 
roligt att komma överens för då får de större behållning av sagomötet. Vi upplever att när 
barnen hittat en sagoform som de fångas och känner sig stimulerade av, anstränger de sig för 
att få ut mesta möjliga, samarbeta och anpassa sig så att det blir bra. Flera exempel på detta är 
bland annat barnen som väljer att tillverka egna flanosagor och speciellt den treåriga flicka 
som lät sagoformen ge henne möjlighet att bearbeta en händelse som var aktuell i hennes liv. 
Granberg skriver att barn kan använda sig av sagans karaktärer för att bearbeta egna 
upplevelser och händelser från sin vardag. Barnens initiativförmåga uppmuntras och deras 
självförtroende stärks då de deltar aktivt (Granberg, 1999). Avslutningsvis kan sägas att vi fått 
svar på våra frågeställningar. Varierade sagoformer påverkar barn i positiv bemärkelse och 
främjar deras intresse för sagan. 
 
 
Pedagogiska tillämpningar 
 
Med stöd i ovanstående anser vi att det är en av våra uppgifter att erbjuda barnen utmaningar 
och upplevelser som leder till nya erfarenheter. I vårt kommande arbete ska den nya 
kunskapen nyttjas, genom att låta förskolebarnen möta sagan i dess olika former. Vår 
föreställning var att det fanns sagoformer som var roligare och mer engagerande samt 
påverkade barn i större utsträckning än andra. Oavsett sagoform kan konstateras att 
möjligheten till en positiv upplevelse för barnen ökar om den vuxne engagerar sig, och vi 
kommer fortlöpande att utmana oss själva och pröva nya sagoformer i vårt kommande yrke. 
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Fortsatt forskning 
 
Att litteratur är betydelsefullt för bland annat språkutveckling och läs och skrivinlärning är 
allmänt känt och styrkt av vetenskaplig forskning. Det skulle vara intressant att studera hur 
verksamma pedagoger inom förskolan arbetar med detta. Ser pedagogerna sagan som ett 
pedagogiskt hjälpmedel i verksamheten? Ser pedagogerna på sagan som en inspirationskälla 
till ett kreativt arbetssätt i förskolan eller ser de sagan som tidsfördriv för att stilla en 
barngrupp? Varierar pedagogerna sagomötena för att möta alla barns intressen och lärstilar, 
eller är det den traditionella högläsningsformen som används? Låter pedagogerna alla barn 
delta i sagomöten i samma utsträckning eller väljs grupper av barn ut? Detta är några 
frågeställningar som känns relevanta att diskutera eftersom fokus är på barnen i vårt fortsatta 
arbete som lärare i förskolan. 
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Bilaga 1 
Hajen som hajar 
 
Det var en gång en haj som var skraj. Han var rädd för sina egna tänder, han tyckte de såg 
vassa och farliga ut. Hajen trodde att ingen ville vara hans vän då han trodde att hans tänder 
skulle skrämma bort dom. 
 
Noshörningen var hajens kompis och han kom med ett förslag: 
– Du borde gå till tandläkaren så kan han slipa dina tänder så att de blir mjuka som sammet. 
Hajen gjorde som sin enda vän sa och promenerade iväg till tandläkaren. 
 
Hajen förklarar sitt bekymmer för tandläkaren som funderar och kliar sig i huvudet. 
Tandläkaren undersöker hajens tänder noga och funderar en stund till. 
Till slut säger tandläkaren till hajen: 
- Det är ju inget fel på dina tänder! 
 
Hajen blir förvånad: 
– Är det inget fel?! Men de ser ju så farliga ut! 
 
Tandläkaren svarar då lugnt: 
– Alla djur är olika och du är en alldeles perfekt haj. Hajar ska ha vassa tänder precis som att 
papegojor ska ha starka näbbar och noshörningar ska ha starka och vassa horn. 
 
Hajen funderar och säger till slut: 
 – Jaha nu förstår jag! Precis som människor så är djur olika och det är bra. 
Nu ska jag gå och leka med mina kompisar. 
 
Snipp, snapp, snut så var denna saga slut!  
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Bilaga 2 
 

Den lilla Tigern 
 
Det var en gång en tiger som var så liten så liten. Den lilla tigern ville gärna bli stor som 
elefanten. 
 
Den lilla tigern åt gröt till frukost varje dag och tänkte att han skulle bli stor och stark och 
varje kväll åt den lilla tigern 3 hela fiskar (fast han inte tyckte om fisk egentligen) så han 
skulle bli klok som älgen. 
 
En dag skulle den lilla tigern gå ut i stora, vida världen. Han träffade en zebra: 
– Hej zebra! sa den lilla tigern, ska vi bli kompisar? 
– OK!  sa zebran, men då måste du följa mej och  ordna några saker. 
– Det går bra, sa den lilla tigern. 
 
Först träffade de elefanten och zebran viskade ett viktigt meddelande i elefantens öra. Sen 
berättade elefanten att han hade ett bekymmer. Han var så sugen på ett särskilt blad som var 
allra högst upp i ett träd. 
 
 Zebran försökte hjälpa honom att få ner bladet, men hur han än sträckte sig kunde han inte nå 
bladet. Då frågade elefanten om inte den lilla tigern kunde hjälpa till. Det kunde han. Han 
fällde ut sina klor och så klättrade han allra högst upp i trädet och plockade ner bladet till 
elefanten. 
– Tack snälla lilla tiger, sa elefanten. Tänk att jag som är så stor inte kunde få ner ett så litet 
blad, men du som är så liten kunde lätt få tag på bladet. 
 
Zebran och elefanten klappade händerna och den lilla tigern kände sig plötsligt väldigt stor. 
 
Snipp, snapp, snut så var sagan slut! 
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Bilaga 3 
Författare: Pojke 4 år 

 
 
SAGAN OM DOM TRE  

GETTERNA 
 
Dom 3 getterna blev uppätna av trollet. 
Sen kom katten och gedde tillbaka 
Petters getter. Han skrämde trollet.  
 
Han, och sen så gjorde, spottade trollet. 
Och sen spottade katten tillbaka på 
trollets ögon. Och sen gjorde han, katten 
en ”upp och nervänd femma”.  
 
Trollet gjorde en ”blöja” på katten, på 
hans huvud och sen gjorde han på nåt 
annat på öronen så att han inte kunde 
höra nånting. Den slutar ”titto”.  
 
Snipp, snapp, snut så var denna saga slut!  
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Bilaga 4 
 
Författare: Flicka 5 år 
 

 
 

Sagan om Annika som räddade hela världen 
 
 
Det var en gång en prinsessa som hette 
Annika. Då gick hon ut i slottsgården för att 
åka skridskor. Då såg alla byborna att hon 
var där. Då kom Wenlock flygande ner från 
himlen på sin grip. Wenlock förvandlade 
byborna och kungen och drottningen till 
marmorstatyer. Annikas häst som hette Breta 
flög ner och räddade henne. Sen flög som upp 
till måndrottningen som hette Whaila.  
 
De skapade en ljustrollstav. De begav sig till 
den förbjudna skogen. Det bara ekade bakom 
träden. De for till ett isblock där de fann 
massor av diamanter, av dessa gjorde de 
ljustrollstaven. Sen fick de en ring av kärlek. 
Den skulle rädda byborna, kungen och 
drottningen med. Sen var sagan slut. Snipp, 
snapp, snut. 
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Bilaga 5 

Författare: Flicka 3 år 

 
VILMA 

 
Vilma är Hugos storasyster. 
Hugo river sönder Vilmas Barbie. 
Då blir Vilma lessen och börjar gråta. 
-Dumma Hugo, säger Vilma. 
Då börjar Hugo gråta han också. 
Nu gråter både Vilma och Hugo. 
Pappa kommer och tröstar Vilma och Hugo. 
-Du kan sluta gråta, säger pappa till Vilma. 
Då slutar Vilma att gråta och Hugo också. 
-Kan du sluta gråta? Frågar pappa Hugo. 
-Jaa, säger Hugo. 
Både Hugo och Vilma är glada nu. 
Pappa lagar Barbie. 
Snipp snapp snut, så var sagan slut. 
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Bilaga 6 
Författare: Flicka 6 år 
 

  Prinsessan 
 
Det var en gång en prinsessa som skulle ut 
och plocka blåbär. Sen träffade hon en orm, 
och sen en pojke. 
 
Sen gick dom in i sitt hus för att klockan var 
tio, och sen ut igen efter att dom hade ätit. 
 
Sen gick dom ut och plockade mer lite mer 
blåbär. Sen träffade dom en ung orm och sen 
en gammal farbror.  
 
Sen då lyste solen. Sen gjorde dom en 
snögubbe. Dom tyckte det var roligt!  
 
Sen träffade dom en ängel som sa att de 
kunde gå och flyga drake. Dom tyckte det var 
kul. 
 
Sen började det regna, då tog prinsessan fram 
sitt paraply. Det började snöa efter att det 
hade regnat. 
 
Nu är sagan slut! 
 


