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Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur pedagogen kan arbeta med 
värdegrundsfrågor utifrån en saga och koppla detta till elevernas vardag. Den kvalitativa 
undersökningen gjordes under en treveckorsperiod i en förskoleklass. 
Undersökningsgruppen bestod av fyra slumpmässigt utvalda elever. Resultatet visade att 
tre av fyra elever ganska omgående förstod sagans innehåll och budskap, medan en elev 
behövde längre tid på sig att se sambandet och förstå sagans budskap, det vill säga den 
värdegrund som sagan ger uttryck för. Samtliga elever såg kopplingen mellan sagans 
budskap och den egna verkligheten. Skolan ska, enligt Lpo94, främja samhällets 
gemensamma värdegrund. Samtidigt ska skolan möta elever som är olika och tillåta dem 
att utveckla sin unika särart samtidigt som de ska lära sig tolerans och empati.  Litteratur 
är en utgångspunkt för arbetet med värdegrundsfrågor, och i denna uppgift har pedagogen 
användning av olika arbetssätt, eftersom det tillgodoser elevers olika behov och 
inlärningsstilar. 
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Alla är lika viktiga! 
 

Alla är lika viktiga, alla är lika bra! 

Alla är lika viktiga, både du och jag! 

 

Vem du nu än är, 

hur du än ser ut, 

och var du än är från, 

så ska du få va´ med! 

 

Alla är lika viktiga, alla är lika bra! 

Alla är lika viktiga, både du och jag! 

 

 
 (Maria Haellquist) 
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1 Inledning  
Vi är två studenter som går lärarutbildningen på Luleå tekniska universitet. Efter att vi 
läst specialiseringen Svenska för tidigare år, blev vi intresserade av att undersöka hur 
man kan använda sig av barnlitteratur i undervisningen. Vi ser stora möjligheter att 
använda barnboken som utgångspunkt och inspirationskälla för att arbeta med 
värdegrundsfrågor i undervisningen. Värdegrundsfrågor som handlar om hur människor 
bemöter varandra och respekterar varandras olikheter.  
 
Vi ser stora möjligheter med att använda litteratur som inspirationskälla i undervisningen. 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen på skolor och förskolor, har vi emellertid 
upplevt att den mest används i syfte för att lugna eller samla barngruppen och endast i 
mycket liten utsträckning som utgångspunkt för arbete med värdegrundsfrågor.  
 
Vårt mål är att använda barnboken i ett pedagogiskt syfte. Vi har valt att använda sagan 
Den fula ankungen av HC Andersen som inspirationskälla och utgångspunkt för vårt 
arbete och genom sagan inspirera eleverna att tänka kring värdegrundsfrågor. Vi anser att 
en förutsättning för ett meningsfullt lärande i undervisningen är att elever får en 
grundtrygghet både i sig själva och i klassen.   
 
Allmänt sett ställer samhället allt högre krav på människors läsförmåga och sociala 
kompetens. Det blir allt viktigare att kunna föra dialog, kritiskt granska och att kunna tala 
för sig och sin sak i yrkeslivet och i samspel med andra människor. Enligt den nya 
lagstiftningen kommer skolan att få allt större ansvar för arbetet mot mobbning och 
kränkande behandling och därför är det viktigt att skolan arbetar i ett förebyggande syfte. 

 
Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla 
barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i 
förskolan, skolan och vuxenutbildning. Lagen innebär också att barn och elever får 
ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning. 
Lagen omfattar all verksamhet som beskrivs i skollagen: förskoleverksamhet, 
skolbarnomsorgen, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning 
(www.skolverket, 2006). 

Det förslag till arbetssätt som presenteras i denna uppsats upplever vi lämpligt i arbetet 
för en tryggare skolmiljö. Ju tidigare barn möter och får tala om värdegrundsfrågor, desto 
bättre förutsättningar bör de ha att motverka mobbning och kränkande behandling samt 
att utveckla sin förmåga att lyssna och ta hänsyn.  

2 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur pedagoger kan arbeta med 
värdegrundsfrågor utifrån sagor. Utgångspunkt för detta arbete är H. C. Andersens saga 
Den fula Ankungen. Det vi vill undersöka är: 

http://www.skolverket
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• Hur reagerade elever på den valda sagan? 
• Har eleverna sett något budskap med sagan, det vill säga kan eleverna formulera 

den värdegrund som sagan ger uttryck för?  
• Kan barn se samband mellan sitt eget agerande, händelser i sitt eget liv och det 

som sker i sagan?  
 
Den främsta anledningen till att vi i detta arbete valde att arbeta utifrån en text och inte 
flera är att vi ville koncentrera oss på syftet, på att utveckla arbetssättet och tolka 
resultatet.  

3 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras förankring i styrdokument och kursplaner, sagan historiskt, 
samtalets betydelse och värdegrund samt sagan ur ett pedagogiskt perspektiv.  

3.1 Styrdokument  
Enligt Lpo94, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, ska skolan aktivt ansvara för att eleverna blir medvetna om samhällets 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i vardagliga handlingar. 
Skolan har som mål att sträva mot, att varje elev lär sig respektera andra människors 
egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkningar. Eleven 
ska också kunna leva sig in i och förstå andra människors situation. Skolan ska vidare 
sträva efter att varje elev, känner sig trygg och lär sig ta hänsyn och visa respekt för 
andra, lär sig lyssna, diskutera och argumentera.  
 
I kursplanen för ämnet svenska, lyfts det fram hur viktigt språket och litteraturen är i 
undervisningen och att se språket och litteraturen som en helhet.  
 

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har 
som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse 
respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift (…) skönlitteratur, film och teater bär en 
del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. Skolans uppgift är att med 
utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film-, 
och teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. Svenskämnet 
syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olika kulturell 
bakgrund. (Lpo94, s. 96) 

 
Vidare i kursplanen finns en beskrivning av svenskämnet i sin helhet, hur man med enkla 
medel kan stärka elevernas empati och självkänsla, se följande citat ur kursplanen för 
ämnet svenska: 
 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 
upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper 
människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, 
film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för omprövning av 
värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, 
extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. När ungdomar möter 
skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter för dem att tillägna sig litterära 
mönster och förebilder. Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor 
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under olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och 
vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring 
litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna. I arbetet med skönlitteratur, film 
och teater i ämnet svenska kan skilda kulturella erfarenheter mötas och eleverna ges 
möjlighet att utveckla att eget förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar. (Lpo94, 
s. 99) 
 

3.2 Sagan ur ett historiskt perspektiv 

 
3.2.1 Folksagor 
Sagan som företeelse är urgammal, kanske lika gammal som människan. Äldst är 
folksagan.  Folksagorna börjar ofta med orden ”Det var en gång” och slutar med att 
huvudpersonerna levde lyckliga i alla sina dagar. Sagan inleds ofta med att ett barn eller 
en ung människa får lida. ”Törnrosa”, ”Snövit”, ”Hans och Greta” är exempel på sådana 
personer. Dessa hjältar blir utsatta för svårigheter och motgångar. Huvudpersonerna 
saknar ibland namn och ingen beskrivning finns på deras utseende. 
 
Folksagor har inte någon känd författare. Sagorna berättades muntligt och på detta sätt 
fördes de vidare. Både barn och vuxna lyssnade tillsammans på de sagor som berättades. 
Sagorna spreds ofta via sjömän som åkte från land till land och sagan kunde på detta sätt 
föras vidare. En sådan saga är Askungen som finns i cirka 345 versioner. En sagosamling 
som förts vidare från ett land till andra är Tusen och en natt. Ursprungligen kommer 
några av sagorna från Indien, däribland Aladdin och den underbara lampan och Ali Baba 
och de fyrtio rövarna. Den tidigaste kända versionen av Tusen och en natt är persisk, från 
800-talet, och översattes sedan till arabiska:  
 

Kanske var det arabernas magiskt betingade ovilja mot jämna tal som gjorde att man 
ändrade antalet till 1001, och när man samtidigt knöt namnet till ramberättelsen om 
Sheherazade uppkom den slutgiltiga titeln. Eftersom sagorna var betydligt färre än nätterna 
måste de styckas i kortare avsnitt. I Bagdad fogades nya sagor till T. De indisk-persiska var 
i stor utsträckning undersagor, de som tillkom i Bagdad var noveller, anekdoter och 
erotiska skämtsagor. Från Bagdad fördes T. ut över den muslimska världen. Betydelsefull 
för Europas vidkommande blev den redaktion som under 1200-1500-talen växte fram i 
Kairo, där T. bl.a. tog upp sagor som står den europeiska traditionen nära samt utvidgades 
med pornografiska avsnitt, som europeiska översättare brukat utelämna. T. var föga känd i 
Europa innan Antoine Galland 1704 började utge sin översättning av ett levantinskt 
manuskript. Den skapade en orientfeber i europeisk litteratur och konst, medan T. däremot 
inte alls påverkat den muntliga sagotraditionen.  (Nationalencyklopedin 2006-06-12) 

 
En som har samlat folksagor är fransmannen Charles Perrault. De sagor som han skrev 
ner var bland andra Mästerkatten i stövlarna och Rödluvan. Dessa sagor kom senare att 
ingå i en samlig som fick namnet Gåsmors sagor och den kom ut 1697 (Kjersén Edman, 
2002). Bröderna Jacob och Wilhelm Grimm var aktiva författare och språkvetare under 
1800- talet. De skrev ner gamla folksagor som hade berättats i generationer. 1821 utgavs 
bröderna Grimms bok Kinder- und Hausmärchen, vars svenska titel är Bröderna Grimms 
sagor. Denna sagosamling innehåller bland annat sagor som Hans och Greta, Snövit och 
Törnrosa. De sagor som bröderna Grimm har samlat kan fortfarande läsas och en del av 
dem kan även ses som tecknade filmer, inte minst från Walt Disney. I Maria Simonssons 
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doktorsavhandling Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel berättas att 
bröderna Grimms nedskrivna sagor inte var lika råa som de som berättades i 
bondesamhället. Bröderna Grimm presenterade sagorna i en mildare form för de 
borgerliga salongerna (Simonsson, 2004).  
 
Karakteristiskt för folksagan är, enligt exempelvis Nationalencyklopedin, tretal. Det ger 
ett bra stöd för minnet hos berättaren. Exempel på det är De tre bockarna Bruse, där de 
tre bockarna vid tre olika tillfällen möter trollet. Även sju- och tolvtal har betydelse i 
sagans värld. Samtliga tal har en religiös innebörd, eftersom de betecknar heliga tal. Ett 
annat kännetecken för folksagan är motsatser: vacker – ful, ond – god och rik- fattig. Ett 
sådant exempel återfinns i Askungen, vars styvsystrar är onda, medan hon är god. 
 
3.2.2 Konstsagor 
När intresset blev större för sagor tog nya konstsagor form. Konstsagan följer folksagans 
struktur, både till innehåll och form; den inleds på likartat sätt och den arbetar med 
motsatser. Senare användes termen pedagogiska sagor, då konstsagan har en tydlig 
samhällsmoral (Simonsson, 2004). Den viktiga skillnaden mellan konstsagor och 
folksagor är att konstsagan har en namngiven författare. En av de mest kända 
konstsageförfattarna är H C Andersen. Några av H C Andersens verk är Elddonet, 
Flickan med svavelstickorna och Den fula ankungen. Många äldre sagoförfattare, till 
exempel H C Andersen, ville inte bara roa barnen med sina böcker, utan de ville även 
framföra ett moraliskt budskap. En del lät inre egenskaper visas av yttre förändringar. Ett 
sådant exempel återfinns i Carlo Collodis berättelse Pinocchios äventyr, där Pinocchios 
näsa blev lång när han ljög. I konstsagans värld har huvudpersoner ett namn och deras 
utseende är väl beskrivet, men sagan slutar ofta olyckligt (Kjersén Edman, 2002). 
 
3.2.3 Fabler  
En tredje typ av saga är fabeln. Kännetecken på en fabel är att den ofta omfattar en 
episod, där djur har huvudrollen och att den ofta utmynnar i en sensmoral. Ett sådant 
exempel är den berömda fabeln Sköldpaddan och haren. Sköldpaddan och haren skulle 
tävla mot varandra, och haren är tuff och springer hit och dit, medan sköldpaddan sakta 
lunkar rakt fram och vinner. På det sättet är en fabel uppbyggd. Sensmoralen är given. 
Många olika talesätt och fördomar härstammar från fablernas värld till exempel ”Listig 
som en räv” och ”Dum som en åsna”. Aisopos (500 f.Kr.) som var en grekisk slav, och 
den franske vers- och barnboks- författaren Jean de la Fontaine (1621-1695) skrev fabler. 
Fabler skrevs på vers och blev i slutet av 1600-talet godkända som barnlitteratur, men 
fabler har inte alltid setts som rekommenderad barnlitteratur. Den franske 
upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau ansåg i sin bok Emile eller Om uppfostran 
att den enda lämpliga barnboken var romanen Robinson Crusoe. Under 1970-talet fanns 
det ett tv-program som kallades ”Fablernas värld”, och det var uppbyggt på de gamla 
fablerna och blev ett uppskattat barnprogram (Kjersén Edman, 2002). 
 
3.2.4 Bilderbok 
Enligt Nationalencyklopedin är en bilderbok en illustrerad bok för yngre barn, ”där 
bilderna är viktiga för innehållet” (Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se 2006). 
Enligt Simonsson (2004) inkluderar ovanstående definition alla typer av bilderböcker, det 
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vill säga pekböcker, traditionella bilderböcker, bildberättelser, versantologier, ABC-
böcker samt populärlitteratur och faktalitteratur. Vidare säger Simonsson att bibliotekets 
definition av bilderboken är alla bilderböcker, pekböcker, bildberättelser med 
skönlitteratur och populärkulturella böcker. Bilderboken är skapad för ett syfte och en 
god bilderbok ska innehålla tydliga bilder, vackra färger, lite text som följer bilderna. 
Texten ska utgöras av korta meningar med enkla ord, stor text, texten bör vara på rim och 
ämnena får gärna vara realistiska (Simonsson 2004).  

 

3.2.5 H. C. Andersen 
Hans Christian Andersen ville inte bara roa barnen med sina böcker, utan han ville även 
framföra ett moraliskt budskap. Sagan om Den fula ankungen visar hur svårt det är att 
acceptera olikheter och sagan visar likheterna med hans eget liv. Andersen föddes den 2 
april 1805 i Odense och dog den 4 augusti 1875. Han var en dansk författare och poet, 
men mest känd för sina sagor (på danska: eventyr). Hans far var en fattig skomakare, med 
ett stort intresse för böcker. Efter faderns bortgång ägnade sig H. C. Andersen mycket åt 
sina fantasier samt spelade upp dessa som dockteater. Modern ville att sonen skulle bli 
skräddare, men Andersen ville till teatern. Han misslyckades på teatern i Köpenhamn, 
vilket ledde till att hans goda vänner ordnade ett stipendium för honom. Därmed fick 
Andersen möjligheter till att utbilda sig i Slagelse och Helsingör. Han blev mobbad av 
klasskamraterna och av rektorn men tog ändå studenten 1828. Efter examen började han 
skriva böcker vilka uppskattades av publiken, men fick dålig kritik av recensenterna. 
1833 fick Andersen ett till stipendium för att kunna resa ut i Europa och utveckla sina 
kunskaper. Vid 30 års ålder började framgångarna komma. 1835 gav han ut sago-
samlingarna Eventyr fortalte for Børn och 1845 Nya eventyr som innehöll ”Den fula 
ankungen” (den grimme ælling). Det råder ingen tvekan om att sagan handlar om 
författaren själv. Andersens sagor har blivit översatta till fler än 100 språk (Wikipedia. 
Org).  
    

3.3 Samtalets betydelse och värdegrund 
Det finns mycket skrivet om språk och det som Sokrates har att förmedla har haft en 
betydelse för hur människor ska lära känna sig själva och hur deras tankar skall kopplas 
med olika upplevelser. Sokrates (470-399 f.Kr.) är känd för sina filosofiska samtal. 
Sokrates var i högsta grad upphovsmannen till samtalskonsten, där han genom välvalda 
frågor försökte få sin samtalspartner att tänka själv och finna en lösning. I detta arbete 
jämförde han sig då med en barnmorska, som "förlossade tankar". Det är detta som 
brukar kallas för den sokratiska metoden. Den sokratiska samtalsformen innehåller, enligt 
Johansen, Rathe och Rathe i Möjligheternas barn i möjligheternas skola (1997), vissa 
ingredienser som öppenhet, jämställdhet, respekt, personligt engagemang, inriktning på 
samtalspartens livsvärld, meningssökande samt självstyrande. Dessa ingredienser ska 
ingå även i de dialoger som finns i skolans värld. Sokrates säger också att sann insikt inte 
kan påtvingas någon människa, utan kan bara förstås inifrån. Arbetet är skapande och det 
beror på att utgångspunkten utgår från kroppsliga upplevelser där barnet lär sig att förlita 
sig på sin nyfikenhet, fantasi, intuition och sina känslor. Att genom dialogen delta aktivt 
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och att ta med egna åsikter, avsikter och värderingar i sitt dagliga arbete. Därigenom blir 
arbetet meningsfullt och barnen lär sig omvärdera arbetet och sätta upp mål. 
 
Ytterligare en filosof och författare som behandlat samtalets betydelse är 
upplysningstidens stora pedagog Jean Jacques Rousseau (1712-1778) som levde under 
upplysningens tid. Upplysningen förknippas främst med franskt 1700-tal. Känne-
tecknande för upplysningen var dess tilltro till kunskap och logiskt vetande. Med den 
kunskapen som fanns skulle människorna frigöras och samhället förändras. 
Upplysningstidens barnlitteratur förmedlade den kristna läran och anvisade barnen moral 
och en korrekt livsföring, samt gav barnen en viss mängd andra upplysningar, som ansågs 
nödvändiga i deras bildning. Rousseau skrev boken Émile eller Om uppfostran (1762) för 
pojkar. Han räknades till de så kallade reformpedagogerna där den pedagogiska filosofin 
ställer det lärande barnet, snarare än läroämnen, i läroplanens centrum. En utbildning 
måste utgå från den lärandes intresse och mognadsnivå. Allt ska ske i en långsam process 
och barnen ska tillåtas vara barn. Det handlar inte om att lära sig allt utan det som är 
nyttigt och då inte genom böcker utan av naturen. Rousseau ansåg att böcker i allmänhet 
inte var något att ha och att den kunskap som böckerna förmedlade kunde undvaras. 
Rousseau ansåg att Daniel Defoes bok Robinsson Crusoe (1719) på ett lärorikt sätt 
skildrade människors kamp mot naturen och därför var detta den enda bok som han ansåg 
vara bra litteratur. Rousseau var bland annat emot sagor och fabler som var vanliga på 
den tiden, då han ansåg att fabelmoralen var opassande för barnen, i det att den förvillade 
dem i deras sanningssökande. Rousseaus grundläggande uppfattning var att naturen födde 
människan god, men att samhället påverkade henne i negativt riktning (Stensmo, 1994). 
 
Pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934) intresserade sig för barns utveckling, deras lek 
och litteratur, och började se samband mellan verklighet och fantasi. Enligt Lindqvist i 
boken Vygotskij och skolan (1999) menar Vygotskij i Pedagogitjeskaja psichologija att 
man antar att ett konstverk har en god eller dålig men omedelbar moralisk effekt. Vidare 
anser han att barnbiblioteket byggs upp med avsikt att barnen ur böckerna ska hämta 
sedelärande moraliska exempel och Vygotskij ansåg det som tråkig och banal moral och 
falsk moralism. Vygotskij ansåg att barnlitteraturen begränsar sig vanligen till moral och 
poesi om strunt och bagateller. Han ansåg barnlitteraturen som ett exempel på dålig 
smak, grov stil och den mest tröstlösa oförståelse för barns psyke (Lindqvist, 1999). 
Enligt Lindquist menade Vygotskij att den populära barnboken Krokodilen av Kornéj 
Tjukóvskij, liksom andra verk av denne barnboksförfattare, är exempel på missbruk av 
strunt och bagateller i dikter för barn. Tjukóvskij utgår från att ju dummare något är desto 
lättare uppfattar barnen innehållet. Vygotskij menade att även barn lätt, fattar tycke för 
sådan tråkig litteratur, dess uppfostrande betydelse är utan tvivel negativ, i synnerhet i de 
omåttligt stora doser som barn utsätts för. Den syn på barns litterära smak och förmåga 
att förstå som företräds av Tjukóvskij resulterar i att all omsorg om stil försvinner och 
författaren hopar struntsaker på obetydligheter i poesi. Sådan barnlitteratur utvecklar bara 
dumhet hos barnen (Lindqvist 1999). 

 
Vidare anser Lindqvist att sagan hör till barnåldern på grund av två psykologiska 
föreställningar. Den första är att barnet inte förstår verkligheten och därför behöver få 
vissa världsförklaringar, därför nöjer sig barnet lätt med sagans tolkning av verkligheten. 
Sagan har, skriver Lindqvist, ansetts vara för barnet dess filosofi, vetenskap och konst, 
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och barnet upprepar i sin utveckling, i förkortad form de stadier mänskligheten 
genomgått, från religiöst via metafysiskt till vetenskapligt. Enligt detta positivistiska 
synsätt är det nödvändigt att på ett visst stadium genomgå alla uråldriga trosuppfattningar 
och i barnens värld introducera djävlar, häxor, trollkarlar och goda och onda andar. Enligt 
Lindqvist är dock dessa föreställningar felaktiga. Lindqvist säger att det viktigaste för 
barnet är att veta att det som händer i sagan aldrig har hänt i verkligheten, att detta blott 
är en saga, och att det lär sig att reagera på detta som på en saga och slutar ställa sig 
frågan om det hänt i verkligheten. Sagan berör de djupt existentiella frågorna och har 
därför, enligt Lindqvist, ofta debatterats som lämplig barnlitteratur.  I början av 1970-
talet ansåg kritiker att sagan var omodern, grym och att den inte speglade samhället. Barn 
blev skrämda och kände inte igen sig i sagan. Senare under 1970-talet ökade intresset för 
barns värld, dess lek och litteratur och dess tankar och fantasier, och sagan fick en 
renässans.  
 
Vygotskij intresserade sig för barns utveckling och började se samband mellan verklighet 
och fantasi (Lindqvist, 1999). Vygotskijs kritik mot barnlitteraturen var att den handlade 
om att den ville förmedla borgerlig moral, och att den uppfattade barn som oförmögna att 
förstå verkligheten. Vygotskij ansåg att barn i litteraturen uppfattades som primitiva 
varelser vilka exempelvis trodde att djur och stenar har mänskliga känslor. Vidare ansåg 
han att moralen inte får ta överhand i sagan. Vygotskij hade själv studerat barns 
moraluppfattning i olika fabler. Det visade sig att barn inte identifierar sig med den goda, 
utan med den lättsinniga eller den tragiska figuren i en fabel. Vygotskij är kritisk till all 
vidskepelse och skrämsel i borgerlig uppfostran och litteratur. Moraliska handlingar hör 
ihop med människans fria val att bete sig socialt. Vidare ansåg han att estetiken har en 
viktig roll i undervisningen och ska berika verkligheten. Han ansåg att sagan hör ihop 
med verkligheten i ett viktigt avseende; den berör barnets känslor och känslor är alltid 
verkliga och att känslor kan få uttryck i konsten. Enligt Lindqvist kan konsten befria 
psyket från dess mörka inflytande, och därför har sagan ofta en läkande kraft, vidare 
säger Lindqvist att Vygotskij länkade samman känslolivet med tankelivet. Lindqvist tar 
upp Vygotskijs teori som visat sig bli en av de mest fruktbara: teorin om den närmaste 
utvecklingzonen, det vill säga det som individen kan utföra själv och tillsammans med 
andra, eller förhållandet mellan den faktiska utvecklingsnivån och den potentiella. 
Vygotskij beskriver den dynamiska relationen mellan barnet och omgivningen, där den 
vuxne i dialog med barnet skapar en potentiell utveckling. Vygotskij ser barnets 
möjligheter till utveckling som den intressanta frågan för hur undervisningen ska 
bedrivas. En god undervisning ska föregripa utvecklingen och ge förutsättningar för en 
förändring (Lindqvist 1999). 
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En gemensam nämnare för de tre pedagogiska filosoferna Sokrates, Rousseau och 
Vygotskij är värdegrund. Enligt Lpo94 ska skolan hos eleverna förankra det som av 
Skolverket kallas för den gemensamma värdegrund som utgörs av föreställningen om 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta. Dessutom 
ska skolan bidra till individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande. Varje elev ska ges möjlighet att finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet. Det är alltså dessa värden som all undervisning i den svenska 
grundskolan syftar till. 

3.4 Sagan ur ett pedagogiskt perspektiv  
En barnpsykolog som skrivit om sagans betydelse är psykoanalytikern Bruno Bettelheim. 
I Sagans förtrollade värld. Folksagornas innerbörd och betydelse (1976, sv. 1979) 
framför Bettelheim teorin att de gamla folksagorna har en rogivande och terapeutisk kraft 
genom sin alldagliga natur. Enligt Bettelheim identifierar barn människor i sin omgivning 
med sagans olika väsen exempelvis häxor, styvmödrar och feer; förskolläraren kan i 
barnets värld ses som en häxa, medan barnet ser sig själv i Askungens eller Hans och 
Gretas situation och så vidare. Folksagans lyckliga slut utlovar att livet är värt att leva 
och att allt ordnar sig. Vidare anser Bettelheim i sin bok att om en berättelse ska hålla 
barns uppmärksamhet vid liv måste den roa och väcka nyfikenhet. Om boken ska berika 
livet måste den egga deras fantasi, hjälpa till att utveckla förstånd, reda ut känslor, svara 
mot deras fruktan och förväntningar och hjälpa dem med svårigheter och lösningar på 
problem som barnet har. Den måste kunna knyta an till alla sidor av barnets 
personligheter och stärka barnet i sin tillit till sin förmåga och tro på framtiden. 
Bettelheim menar att det inom barnlitteraturen, med få undantag inte finns något mer 
givande och övertygande som i de gamla folksagorna. Vidare säger han att barn behöver 
hjälp att få sammanhang i sitt kaos av känslor och idéer om hur de ska skapa ordning i sitt 
liv och en fostran som visar fördelarna med ett moraliskt handlande som barn uppfattar 
som riktigt och meningsfullt för egen del. Bettelheim menar att det är denna mening 
barnen finner genom folksagorna: 
 

Ju mer jag försökte förstå varför just dessa berättelser i så hög grad lyckas berika barnens 
inre liv, desto klarare insåg jag att de, i betydligt djupare mening än något annat läsmaterial, 
utgår från den nivå på vilken barnen befinner sig psykiskt och emotionellt. De talar om 
barnens allvarliga inre betryck på ett sätt som barnen omedvetet förstår och ger – utan att 
bagatellisera de svåra inre strider som uppväxten för med sig – exempel på såväl temporära 
och permanenta lösningar på allvarliga trångmål. (Bettelheim, 1979, s.12) 
 

Bettelheim hoppas att både föräldrar och pedagoger ska se sagans unika fördelar och ge 
den en central roll i barnens liv. Barnen upplever sagan som underbar därför att de känner 
sig förstådda och uppskattade i djupet av sina känslor, sina förhoppningar och sin ångest 
utan att de behöver förstå det på ett förnuftigt sätt: ”Sagan berikar barnens liv och sprider 
förtrollning över det just därför att de inte förstår hur den utövar sin magi.” (s. 26) 
Sammanfattningsvis säger Bettelheim i sin bok att sagan roar barnen berättar saker om 
dem själva och fostrar deras personlighet. Den ger insikt på många plan och berikar 
barnets liv och ger ett stort bidrag till barns inre utveckling (Bettelheim, 1979). 
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Många författare skriver om litteraturens betydelse för de stora livsfrågorna. I Den 
meningsfulla språkväven säger författaren Rigmor Lindö att barnen utifrån en gemensam 
textupplevelse och under lärarens ledning ”väver (…) samman sina tankar kring de stora 
livsfrågorna” (Lindö, 2005 omslag). Ur ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv inom 
litteraturläsningen anpassas skönlitteraturen till elevernas egna erfarenheter för att öka 
elevernas förståelse av sig själv och sin omvärld. Skönlitteraturen betraktas som en 
kunskapskälla inom en temaorienterad undervisning och ligger nära den 
konstruktivistiska1 modellen: ”Båda ansatserna har funktionalisering, vardagserfarenheter 
och relevans som honnörsord och betonar starkt språkets frigörande funktion för 
samhällspåverkan och förändringar.” (Lindö 1998, 2002. s. 178) I Gunnel Colneruds och 
Robert Thornbergs bok Värdepedagogik i internationell belysning tar de upp skolans 
läroplan och hur den skall främja elevernas etiska ställningstagande, samt få dem att ta 
avstånd från att förtrycka och kränka andra människor. Colnerud och Thornberg säger att 
skolan har ”en skyldighet att bedriva en pedagogik som tar sikte på att stimulera, utveckla 
och höja elevernas moraliska eller etiska färdigheter, att förmedla, belysa, gestalta, 
diskutera och problematisera värden och normer.” (Colnerud och Thornbergs 2003. s. 16) 
I Aidan Chambers bok Böcker inom oss (1993) betonas samtalets betydelse samtal för 
eleven: 
 

Att samtala bra om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig. Men att föra bra samtal om 
böcker är också den bästa övningen man kan få för att kunna föra givande samtal om annat. 
Så när vi hjälper barnen att samtala kring det de läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka 
sig om annat i livet. (Chambers, 1993, s.10) 

 
Ett samtal kring litteraturen kan vara ett slags gemensamt begrundande, för det är ett sätt 
att tolka de tankar och känslor som väcks när en bok är färdigläst. Det kan skapa en 
gemenskap i klassen och stärka eleverna (Chambers, 1993).  
 
I Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand (2004) berättar Maj Björk och 
Caroline Liberg hur viktigt det är att en bok introduceras. Barnen ska bli nyfikna på den 
bok som visas upp för dem och de ska känna lust att ta del av innehållet. Innan läsningen 
börjar kan framsidan på boken studeras och pedagogen kan prata med barnen om vad de 
tror boken handlar om och studera bilderna. Pedagogen kan också prata om författaren 
och vem som illustrerat bilderna i boken, för allt är en viktig information för barnen och 
de måste förstå att bakom varje text finns en människa som vill berätta något och att 
boken har ett budskap. Allt skall ske på ett lustfyllt och spännande sätt och framförallt i 
lagom stora steg (Björk och Liberg 2004). 
 
Barn och vuxna uppfattar litterära texter olika. Johansen, Rathe och Rathe (1997) säger 
att vuxna som läser exempelvis H. C. Andersen, uppfattar sagan på ett annat sätt än de 
gjorde som barn. Men det som de hört som barn är inte mindre värdefullt. Skillnaden i 

                                                 
1 konstruktivism  (…),  term inom vetenskapsteorin,  förknippad bl .a .  med det 
vetenskapsteoret iska program (…) Kan man inte radikalt  skilja  mellan språk och verklighet,  bl i r 
rekonstruktionen av vetenskapernas språkl iga begreppsapparat  även en konstruktion av vad de  
handlar  om. (Nationalencyklopedin  2006-08-25) 
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läsning beror på sagans djup och det kan inte uppfattas av barnet: ”Det viktiga är inte att 
vi förstår alltsammans, eller att vi förstår det på ett visst sätt. Det viktiga är att vi upplever 
och förändras genom upplevelsen.” (1997, s. 93) Genom samtal lär människor sig något 
nytt och därför är det bra om barn redan som små ges möjlighet att samtala och 
därigenom lära sig att det krävs vilja och mod för att kunna ta ansvar för sig själva och 
andra. Det är viktigt att barnen får medinflytande och medansvar för allt som händer 
under deras skolliv.  
 
Barnen ska tillåtas vara öppna för sina egna naturliga, skapande impulser och de ska våga 
göra något annorlunda än vad andra gör. Barnen ska även lära sig att ta ansvar för sina 
egna handlingar, sina beslut, resultat och misstag. De ska uppleva, att det inte handlar om 
att uppnå andras gillande, utan de ska tro på det de gör och samtidigt vilja göra det. Barn 
ska lära sig att det handlar om att kämpa för det goda i livet, och inte skjuta upp det. Barn 
ska dagligen känna glädje över vad de gör tillsammans med andra och världen. Men 
glädje och njutning hänger samman med inlevelse och den bryter ner den rädsla och 
tvivel som de flesta går och bär på (Johansen m.fl. 1997). 
 
I Reflekterande läsning och skrivning av Molloy (1996) framkommer det att språket är ett 
medel för kommunikation, för att utveckla en människas personlighet och hennes 
förmåga att tänka och läsa. Vidare ger litteraturen perspektiv på det nära och vardagliga. 
Molloy uttrycker sig på följande vis: ”Utifrån denna beskrivning av språk och litteratur 
finner jag det naturligt att ”i ämnet svenska är det främst skönlitteratur och texter av 
annat slag som tillsammans med elevernas egen skapande verksamhet skall vara basen 
för det språkutvecklande arbetet.” (Molloy 1996, s. 9) Vidare anser Molloy möjligheter 
att utveckla elevers förståelse för mänskliga sociala och historiska problem samtidigt som 
de kan se sina egna liv och egna problem på samma sätt. Molloy betonar vikten av att 
eleven får tala om sin läsning, att ha tillgång och använda språket. Hon säger att 
människan utan tillgång till ett språk inte kan beskriva sig själv eller sin värld och att det 
är viktigt att eleverna tänker på vad det är de läst och att de kan tala om sina 
läsupplevelser: 
 

Litteraturen lyfter inte bara fram mänskliga erfarenheter och problem. Den lyfter också fram 
ett språk. Eleverna kommer att möta detta språk i texter som har ett personligt budskap till 
dem texter som de läser, skriver och talar om kommer att påverka deras eget språk. Så kan 
undervisning med skönlitteratur som bas fungera både språkutvecklande och 
personlighetsutvecklande för eleven. (Molloy, 1996, s. 10) 

 
Simonsson (2004) lyfter fram att sagan kan nyttjas till lärande och hur pedagoger kan 
använda den i arbetet med gruppen. Simonsson menar att böcker har en lång tradition i 
förskolan. Synen på barnboken har dock förändras genom tiderna från att vara 
uppfostrande, till att bli roande och utvecklande. Det som har förändrats är alltså 
pedagogens syn på barnet, och detta speglas i bilderboksinnehåll som produceras. Den 
nya läroplanen för förskolan, Lpfö98, har en öppen formulering om användandet av 
barnboken, vilket gör det möjligt för pedagogerna att utforma verksamheten efter sina 
tolkningar, förutsättningar och hur de väljer att använda böcker i förskolan. 
Bilderböckerna i förskolan används både i barnens lek ensamma och tillsammans med 
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andra barn. Boken används även för syfte vila och omsorg. Simonsson lyfter även fram 
bokens roll i förskolan enligt följande citat:  

 
Via boken sägs språket och kommunikationsförmågan stimuleras liksom att en bearbetning 
av känslor och upplevelser möjliggörs och en förståelse för olika livsvillkor gynnas. Boken 
är således central i ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. (Simonsson 2004, s.173) 

 
Simonsson säger att hon av sina erfarenheter och av sina observationer i förskolan sett att 
böckerna i förskolan ofta fyller andra funktioner. Hon pekar på de kroppsliga 
upplevelserna och det barnet upplever med sina sinnen vid exempelvis högläsning. 
Vidare säger Simonsson att när barn hör berättelser kan de få nya upplevelser, bli inbjuda 
till att drömma sig bort och göra utflykter i fantasin samtidigt som de lyssnar till 
berättelsen. Barnen sjunker in ett intensivt lyssnande och att bokläsandet ger lugn och 
vila. Närhet till pedagogen eller till andra barn är viktig. Barnen lyssnar till innehållet i 
berättelsen, men det är inte alltid viktigast. I lässtunderna skapas koncentration, lugn och 
vila (Simonsson 2004). 
 
I boken Modig och stark – eller ligga lågt av Lena Kåreland (2005) sägs att litteraturen 
och bokens roll är en annan idag än tidigare. Det har skett en snabb förändring under 
senare delen av 1900-talet, främst på grund av de elektroniska medierna. Boken är endast 
ett av flera medier som TV, video och film. Barn och ungdomar är flitiga mediebrukare 
och väljer kanske inte böcker i första hand. Skolan har en viktig roll att förmedla litteratur 
till barn och unga för att utveckla deras läsintresse. Vidare anser Kåreland att det är av 
stor vikt vilka böcker som erbjuds och hur innehållet ser ut, för att väcka litteraturintresse 
hos barn och om det ska kunna påverka deras uppfattning om genus. Att framställa djur 
som människor hör, enligt Kåreland, till en inom barnlitteraturen lång tradition, med 
rötter i antikens fabeldiktning. I svenska barnböcker kan finnas många exempel på att låta 
djur få förmänskligade huvudroller. Djuren kan vara mer eller mindre människolika och i 
varierande grad bevara sina zoologiska särdrag. Det har visat att det här förmänskligandet 
har gått ganska långt. Grisar bor i hus, har kläder på sig och har vanor och beteenden som 
människor har. Kåreland är av den uppfattningen att litteraturen skulle kunna ha en 
central roll när det gäller språktillägnandet. Den kan fungera som motvikt och 
komplement till de samtalsmönster som ofta präglar förskolevardagen, då det enligt 
studier finns ett samtalsmönster som består av korta kommandon, tillsägelser och 
uppmaningar: 

 
Litteraturen i förskolan måste ses i ett större sammanhang, där pedagogernas olika förhållningssätt 
och praktiker kan antas påverka barnens upplevelser och tolkningar. Inte minst betydelsefullt är de 
upplevelser barnen bär med sig från sin vardag utanför förskolan. De erfarenheter förskolan kan 
erbjuda barnen varierar bland annat beroende på skolans ledarskap och styrning, verksamhetens 
inriktning och profil samt på pedagogernas bemötande av flickor och pojkar. (Kåreland 2005, s. 
151) 

 
Vidare menar Kåreland att högläsningsstunderna kan vara mer lämpade för boksamtal 
och annan uppföljning än den individuella läsningen, eftersom barnen vid ett bestämt 
tillfälle tagit del av samma berättelse och hunnit lika långt i texten. Kåreland säger att 
oavsett om en vilja att utveckla den litterära kompetensen i gruppen, den individuella 
känslomässiga utvecklingen eller den gemensamma värdegrunden i vårt samhälle, tycks 
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samtal kring en bok erbjuda goda möjligheter till utvecklande samspel. Olikheterna i hur 
barnen uppfattar, identifierar sig och vilken syn på vad som är väsentligt i boken är stora, 
det blir en tillgång för diskussionen. Alla barn är inte inne på värdegrundsfrågor men en 
del är det, andra fascineras mest av spänningen och en del av det estetiska innehållet i 
boken. Kåreland menar att med utgångspunkt av sina studier och med tidigare mycket 
begränsad forskning i området är det svårt att uttala sig konkret i hur själva arbetet med 
litteratur fungerar i förskolan och skolan. Hon säger att det behövs mer forskning och 
kunskaper om det enskilda barnets reaktioner inför det litterära mötet och att det behövs 
fördjupad kunskap om hur genus och andra faktorer som ålder, klass och etnicitet styr 
användning och val av litteratur (Kåreland 2005). 
 
I Jan Nilssons bok Tematisk undervisning (1997) sägs att en tematisk undervisning 
bygger på en pedagogisk grundsyn där skönlitteratur betraktas som centralt i lärandet. 
När eleverna kommer till skolan har de kunskaper och föreställningar om den värld de 
lever i och de är nyfikna på att prova på något nytt. När eleverna läser ska det kännas 
meningsfullt och intressant och texten ska gärna anknyta till deras eget liv. Eleverna ska 
känna igen sig i texten och personerna i böckerna och känna igen de känslor som 
förekommer i texten. Nilsson säger att litteraturen inte bara är en upplevelse, utan den 
kan även ses som en kunskapskälla till fortsatt lärande och därtill tre följande slutsatser 
som kan användas. Skönlitteratur ska fungera som en kunskapskälla, ge insikt, 
engagemang och aktiv språkproduktion. Eleverna ska vara aktiva i sitt lärande, vilket 
innebär att lärarna inte ska ha disciplinerande insatser. Till sist kan engagemanget öka 
bland eleverna, om sambandet med verkligheten och skönlitteraturen syns i arbetet.  
 
Vidare säger Nilsson om litteratur i undervisningen att det inte enbart är för elevernas 
egen del utan de ska lära sig lyssna till vad litteraturen har att säga och kan tillföra något 
nytt, som att det finns koppling mellan färg och känslor. Att samtala om en bok är viktigt 
i lärandet för alla lär sig att se på olika sätt och de får en större kunskap om boken och 
dess innehåll, en ny erfarenhet för eleven. Det är också viktigt hur diskussionen läggs upp 
av pedagogen och vilken grundsyn som pedagogen tillför sina lektioner. Ser läraren att 
det är många elever som inte förstår handlingen eller tycker boken är svår att förstå, kan 
diskussionen ske i helklass.  
 
Flera författare lyfter alltså fram och belyser kopplingen mellan litteraturläsning och 
värdegrundsfrågor. Lindö (2005) lägger särskild vikt vid hur eleverna utifrån en 
gemensam läsupplevelse kopplar samman sina tankar kring de stora livsfrågorna. Hon 
anser att skönlitteraturen har stor betydelse för individens identitetsutveckling, 
omvärldsuppfattning och uppfattning av relationer mellan människor och kulturer. Enligt 
hennes mening utvecklar barn och ungdomar både social kompetens och känslomässig 
intelligens när föräldrar och pedagogerna läser och berättar för dem. De kan röra sig fritt 
mellan fantasi och verklighet och kan prova olika rollfigurer och händelseförlopp. Vidare 
anser Lindö att vuxnas läsning med och för barn ger dem en väg in i böckernas värld, 
vilket utvecklar deras språk samt stimulerar deras intelligens, känsla och fantasi. 
Skönlitteratur, film och teater är konstarter som kan utveckla empati och förståelse för 
andra. Lindö anser att just folksagan ofta har en tydlig moral och ger stora möjligheter till 
samtal i en barngrupp. Genom berättelsernas kraft finns det stora möjligheter att påverka 
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barnens värderingar, enligt Lindö: ”Som föräldrar och pedagoger har vi ett stort ansvar 
och en unik möjlighet att välja berättelser som stärker barns identitet och som hjälper de 
unga att ta ställning i olika värdegrundsfrågor.” (Lindö 2005, s. 52)  
 
En annan författare som också skriver om dessa kopplingar mellan litteratur och 
elevernas individuella utveckling är Louise M. Rosenblatt. I boken Litteraturläsning som 
utforskning och upptäcktsresa (2002) menar hon att genom ett aktivt arbete med litteratur 
uppnås utveckling av fantasin, förmågan att fly från tidens och rummets begränsningar. 
Elevernas förmåga utvecklas till att föreställa sig alternativ i fråga om livsstil, moraliska 
och sociala val samt känslighet för andra personers tankar, känslor och behov. Den unga 
läsaren ska växa in i den känslomässiga, intellektuella och estetiska mognad som krävs 
för att kunna uppskatta litterära verk (Rosenblatt 2002).  
 
Vidare skriver och lyfter Kennert Orlenius fram kopplingar mellan litteraturläsning och 
värdegrund. Orlenius är fil. doctor i pedagogik. I sin bok Värdegrunden – finns den? 
(2001) skriver han att ”pedagogik är fostran och fostran är en del av pedagogiken” 
(Orlenius 2001, s. 69). Vidare menar Orlenius att ett problem i arbete med värdegrunden 
är den skillnad som ofta görs mellan etik, värde och lärandet. Hans uppfattning om 
begreppet värdegrund är att det riskerar att bli ett flaggskepp som går på grund. 
Värdegrunden innebär att reflektera och utveckla sin medvetenhet om värdenas betydelse 
för tanke och handling. Skolan ska vara en skola grundad på värden, vilket han kallar en 
värdegrundsskola. Denna skola ska synliggöra goda förebilder men behöver inte ge sken 
om att alla är överens i alla synpunkter och avseenden. Orlenius menar att 
värdegrundsfrågor ska sätt sin prägel på hela den pedagogiska verksamheten. Det räcker 
inte med att arbeta med värdegrundsfrågor någon gång i veckan utan det bör ingå i hela 
verksamheten och inom alla ämnen. Det handlar om vilket förhållningssätt läraren har till 
eleverna. Eleverna bör få möjligheter till att studera och analysera kring 
värdegrundsfrågor och människosyn samt att vuxna bör vara goda förebilder i dessa 
frågor. Skolan ska också vara en del i elevernas personliga utveckling. 
Sammanfattningsvis är det detta som tillsammans skapar en god miljö för eleverna och 
ger en grund för deras sociala utveckling, deras inre växande som människa och deras 
roll som ansvariga samhällsmedborgare (Orlenius 2001).  
 

4 Metod 
I metoden presenteras val av metod, försökspersoner, bortfall, material, genomförande, 
observation och intervju. Därefter en beskrivning av arbetsgång och slutligen en 
beskrivning av analys och tolkning av material. 
 

4.1 Val av metod 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden för detta arbete eftersom vi anser 
att den passar vårt syfte och det vi skall undersöka. Den kvalitativa forskningsintervjun 
har som mål att ge beskrivningar av den intervjuades livsvärld. Samtalet är ett sätt att 
kunna ta reda på hur människor uppfattar sin värld och sitt liv. I ett intervjusamtal lyssnar 
forskaren på det människor berättar om sitt liv, sina åsikter och sina synpunkter med egna 
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ord. Vid användning av mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik, då 
används metoder som benämns kvantitativa. Dessa utgörs av exempelvis observation, 
experiment, tester och enkäter. Den kvantitativa metoden kännetecknas av användning av 
siffror och tal. Den metod som valts för undersökningen i detta betecknas istället som 
kvalitativ. Enligt Jarl Backmans Rapporter och uppsatser (1998) inbegriper dessa eller 
resulterar de i verbala formuleringar, skrivna eller talade (Backman 1998, s. 31). 
 
För detta arbete har vi valt datainsamlingsmetoderna observation och intervju. 
Observation är ett bra sätt att avläsa undersökningspersonernas reaktion. Backman hävdar 
att forskaren i denna fas skaffar sig stöd för sina antaganden: ”Vill man (…) veta något 
om verkligheten, så ska man observera den!” (1998, s. 29) Det gäller tester, 
frågeformulär, attitydskalor, intervjuer, experiment, kvasiexperiment och direkt 
observationer med mera. Beteckningen täcker alla metoder som ger empirisk kontakt. 
Forskaren väljer en procedur och en metod som förser honom eller henne med data som 
är viktiga för de frågeställningar man formulerat. Ett annat sätt att uttrycka samma sak 
som observation är att säga att forskaren samlar in data. En möjlig nackdel med 
observation är att den som observerar stör dem som observeras eller påverkar resultatet 
av sin observation (Nationalencyklopedin 2006-04-10). 
 
Vid högläsningen, djupintervjuerna och när eleverna skapade med färg, observerades 
eleverna. En av oss pedagoger fungerade som observatör och förde anteckningar vid 
undersökningstillfällena, medan den andra läste eller intervjuade. Målet var att på detta 
sätt få fram ett mer trovärdigt resultat.  

 
Vid intervjun innebär en direktkontakt mellan intervjuaren och den intervjuade. 
Informationen kan samlas in antingen genom personlig intervju eller genom 
telefonintervju. Brukar skilja mellan standardiserad intervju och icke-standardiserad 
intervju, eller korrektare intervju med hög eller låg grad av standardisering. Intervjun 
med hög standardiseringsgrad, där frågorna i stor utsträckning är formulerade på förhand, 
brukar förknippas med så kallad kvantitativa studier. Vid en intervju med låg 
standardiseringsgrad är endast frågeområdena fastställda i förväg. Frågorna formuleras 
efter hand för att kartlägga och fördjupa respondentens tidigare svar. Intervjuformen 
benämns ibland djupintervju och kan genomföras på olika sätt. Den används vid så 
kallade kvalitativa studier (Ejlertsson 2005).  
 
Intervjuer kan vara individuella eller genomföras med en grupp. I en gruppintervju 
kommer barns svar ge upphov till nya frågor och funderingar hos varandra, det vill säga 
barnen påverkar varandra. Fördelen med gruppintervju är att barnen blir medvetna om 
olika sätt att tänka, och på detta sätt får de ta del av kamraternas tänkande och 
reflekterande. Detta kan leda till att elever kommer att förstå saker på ett annat sätt än de 
tidigare gjorde. Självklart sätts barnens reflektioner igång vid ett enskilt samtal med dem.  

I vårt arbete har vi har använt oss av både djupintervjuer och gruppintervju. 
Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal, men den förbereds och bearbetas 
professionellt. Den definieras ”som en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.” (Kvale 
1997, s. 13) Vi kommer att utgå från boken, Att förstå barns tankar, av Doverborg och 
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Pramling Samuelsson. Denna intervju metod är mer ett samtal mellan barn och pedagog. 
Där är avsikten att barnet delar med sig av sina egna tankar och med ett visst innehåll och 
att utveckla ett specifikt förhållningssätt till barns lärande, enligt Doverborg. I en enskild 
intervju får intervjuaren veta vad den enskilda eleven tänker kring eller har uppfattat om 
en viss företeelse (Doverborg, Pramling Samuelsson 2003). 
 

4.2 Försökspersoner 
I kvantitativ forskning väljs, enligt Backman, försökspersoner ut via statistiska 
urvalsmetoder innan studien genomförs. Målet med detta är att garantera ett objektivt 
resultat. I den kvalitativa ansatsen utväljs personer, informanter, via andra kriterier än 
rent statistiska, och dessa kan fortlöpande ändras, allt i syfte att medge ökad förståelse 
och insikt (Backman 1998). 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning valde vi att först pröva vår undersökning – 
högläsning av saga samt intervjufrågor – på fem elever i en förskoleklass under en fyra 
veckors period. Detta gjorde vi som ett test, för att prova om vår metod fungerade på 
denna åldersgrupp av elever. I och med detta fick vi se vilka intervjufrågor som 
fungerade bra. 
 
Den egentliga undersökningen gjordes sedan på fyra elever i en förskoleklass, på en 
åldersintegrerad skola (förskoleklass, år1 - 3). Undersökningen skedde under en period 
av tre veckor. Vi valde att undersöka en liten grupp, eftersom vi ville få en djupare insikt 
i hur eleverna tänker. Eleverna blev slumpmässigt utvalda och med en jämn 
könsfördelning. Senare fick vi veta att en av eleverna har haft vissa svårigheter med 
minnet, och att pedagogerna har haft svårt att hitta rätt verktyg och inlärningssätt för 
eleven ifråga. Det har inte haft någon större inverkan på resultatet, förutom att eleven i 
frågan visade ett ökat självförtroende. Detta kunde påvisas av pedagogernas reaktion på 
elevens intresse för uppgiften. 
 

4.3 Bortfall 
Under gruppintervjun hade vi ett partiellt bortfall. En elev var bortrest vid ett av 
lektionstillfällena vilket vi bedömer inte på ett avgörande sätt påverkar undersökningens 
resultat. 
 

4.4 Material 
För vårt arbete valde vi att läsa en översättning av sagan Den fula ankungen, eftersom 
den var mest lik det danska originalet och den innehöll det vi var intresserade av 
värdegrundsfrågor. Vid intervjun använde vi oss av intervjufrågor, bandspelare, papper 
och penna, ritpapper, färgpennor, oljekritor, vattenfärg, vatten och penslar. Boken om 
Den fula ankungen låg framme på bordet för att eleverna skulle kunna se på bilder och bli 
inspirerade.  
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4.5 Genomförande 
Vi valde att göra vår undersökning på prov med en kontrollgrupp, den bestod av fem 
elever ur en förskoleklass. Vi ville se hur dessa elever förstod vad vi gjorde, samt se om 
våra frågor var för svåra.  Tre flickor och två pojkar blev slumpmässigt utvalda.  
 
Efter avslutat arbete med försöksgruppen lade vi till följdfrågor och utförde sedan 
undersökningen med en annan förskoleklass. Tre olika metoder har använts, högläsning, 
samtal och skapande målning för att försöka väcka inspiration, empati och känslor hos 
eleverna.  
 
Vi valde att börja med att inspirera eleverna genom att ha högläsning av boken, Den fula 
ankungen. Under själva högläsningen fick eleverna även se på bilderna i boken. Efteråt 
presenterades författaren H. C. Andersen. Eleverna fick därefter rita en teckning som 
anknöt till sagan de just hört. Därefter intervjuades de utvalda eleverna, enskilt i 
grupprummet som stod till vårt förfogande. Eleverna fick god tid på sig att svara på 
frågorna.  
 
Vi har haft gruppintervjuer vid två olika tillfällen, ett i början för att ge eleverna 
möjlighet att ta del av varandras tankar. Det andra tillfället var i slutfasen efter att 
eleverna fått möjlighet att uttrycka sina känslor. Vid båda intervjutillfällena observerade 
en av oss det som skedde och den andra interagerade med eleverna. Samma 
tillvägagångssätt användes vid den enskilda intervjun, gruppintervjun och vid skapande 
med färg.   
 
Enskild intervju: Denna första del av undersökningen bestod av högläsning av hela sagan 
om Den fula ankungen. Under läsningen användes olika röstlägen och kroppsspråket för 
att fånga barnens uppmärksamhet. Miljön vi valt var lugn och harmonisk för bättre 
koncentration. Läsningen tog 35 minuter med elevernas frågor och funderingar. Därefter 
följde en enskild djupintervju med var och en av eleverna i vår undersökningsgrupp. 
 
Gruppintervju: Högläsningen av en del av sagan samt återberättande av sagan. Därefter 
följde gruppintervju med eleverna i undersökningsgruppen. Vi har utgått från Aidan 
Chambers förslag till grundfrågor för samtal kring böcker och inriktat oss särskilt på 
frågan: ”Jag undrar (…) Lade du märke till några mönster eller kopplingar?” (Chambers 
2004, s.115). På grund av elevernas ringa ålder fick vi omformulera och förenkla 
frågorna något. Här användes endast några få utvalda frågor för intervjun (se bilaga 3) för 
att ge utrymme för eventuella diskussioner och meningsutbyten bland eleverna i 
undersökningsgruppen. 
 
Skapande med färg: Sista delen av undersökningen bestod av högläsning och 
återberättande av sagan om Den fula ankungen. Därefter fick eleverna uttrycka sina 
känslor i både bild, färg och ord. När eleverna pratat färdigt om boken fick de måla med 
oljekritor och målarfärg vad de kände när de hade lyssnat på sagan. Vi pratade om 
känslor och upplevelsen av dem och eleverna fick måla precis som de ville och använda 
sig av de färger de koppade till sina känslor. Efteråt frågade vi vad färgerna betydde för 
dem och om de kunde koppla färgerna till de olika delarna i sagan. Med tanke på 
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elevernas ålder valde vi skapande med färg för att de lättare skulle kunna sätta ord på sina 
känslor. Detta undersökningstillfälle avslutades med en enskild intervju med var och en 
av de elever som ingick i vår undersökningsgrupp. 
 
Enligt Backman (1998) måste data systematiseras och analyseras när observationsfasen är 
avslutad, och vi valde att göra en kvalitativ bearbetning av resultatet. Materialet 
presenteras i löpande text. 
 

5 Resultat 
I denna del presenteras resultatet av undersökningen. Här presenteras vårt slutliga resultat 
av analys och observation av enskild intervju, gruppintervju och skapande med färg, detta 
skedde under en treveckors period. För att ytterligare förtydliga resultatet finns en 
sammanfattning av intervjufrågorna från undersökningen (se bilaga 1-3) samt bilder från 
undersökningstillfället, skapande med färg (bilaga 7). 

5.1 Intervju  
Samtliga elever var positivt inställda till att bli intervjuade. Det fanns stora skillnader i 
hur eleverna efter tillfället med högläsning uppfattat och förstått berättelsen och dess 
budskap. Vissa av eleverna behövde hjälp av bilderna i boken för att kunna svara på 
frågorna. Eleverna reagerade på olika händelser ur berättelsen. Någon elev kom ihåg hela 
berättelsen och någon kom ihåg vissa delar ur berättelsen. Det förekom stor skillnad på 
hur eleverna tog till sig och förstod sagan. 
 
5.1.1 Enskild intervju 
 
Elev 1 är en flicka, N., 7 år Vid första frågan, vars syfte är att se hur hon reagerade på den 
valda sagan, verkade hon inte till en början engagerad av sagans handling. Av svaren att 
döma såg vi dock att hon var känslomässigt engagerad; hon kände empati för den fula 
ankungen och det visade hon med sitt kroppsspråket hur hon kände sig.  På frågan om det 
fanns ett budskap med sagan fick vi först förklara ordet budskap och då kunde hon säga 
vad bokens budskap var: Det är ”att man får se annorlunda ut.” Vid sista frågan om hon 
kunde relatera sagan till verkligheten, framgick att N. kunde se sig själv i samma 
situation som den fula ankungen vilket svaret visar: ”Jag skulle känna mig ledsen. Skulle 
känna mig inte så bra.” 
 
Elev 2 är en flicka, S., 6 år Här såg vi ett tydligt känslomässigt engagemang. S. visade det 
både genom kroppsspråket och sina svar på frågorna vad hon kände. S. har förstått att det 
är fult att retas och det är hennes svar på frågan, om budskapet med sagan: ”Därför då 
kanske de tycker det är tråkigt och då kan de bli ledsen.” Vi tyckte oss se att S. även 
kunde se samband med sagan och verkligheten i svaret. Hennes svar: ”Säga åt dem att 
sluta” respektive ”Om de fortsätter så där så blir han eller hon ledsen” visar att eleven 
inte riktigt förstått hela sagans handling.   
 
Elev 3 är en pojke, H., 7 år, Han har förstått boken och dess budskap. Det ser man tydligt 
på elevens svar: ”Om glädje” respektive ”Han vart en svan”. Det sista svaret visar att H. 
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såg att sorg kunde vändas till glädje för den fula ankungen. H. såg även samband mellan 
sagan och verkligheten, vilket vi såg i hans svar om likheter mellan skolgården och 
hönsgården. På frågan hur han skulle ha handlat i den fula ankungens ställe, svarade H: 
”Jag skulle ha gått och sagt till fröken.” Med hjälp av bilderna berättade H. vad som 
hände med ankan i sagan. Eleven berättade med inlevelse om hur ankan både blev 
knuffad, biten och han berättade även vilka djur som var dumma mot ankungen. 
 
Elev 4 är en pojke, Si., 7 år Eleven visade med kroppsspråket sitt engagemang i sagans 
handling. Han svarade på frågorna med stor inlevelse. Han kunde återberätta saga och 
kunde även se sambandet med verkligheten och sagan: ”jag säga till den personen att den 
skulle sluta, för den som bli retad tycker inte att det är så roligt.” Han såg och förstod vad 
författaren ville säga med sagan: ”Att man inte skulle vara dum och retas fast man är ful 
så kan man bli finare.” 
 
5.1.2 Gruppintervju 
 
Vid gruppintervjun kunde vi tydligt se ett stort intresse för återberättandet av sagan, Den 
fula ankungen, och för att se på bilderna i boken. Vissa av bilderna verkade ha gjort stort 
intryck på undersökningsgruppen. Alla elever var mycket koncentrerade under hela 
gruppintervjun. Vi kunde märka att det var pojkarna i gruppen som räckte upp handen 
och ville svara på alla frågor och det märktes på deras svar att de förstått både innehåll 
och budskap i sagan.  
 
Elev H. var intresserad under hela intervjun. Han svarade gärna på frågorna som eleverna 
fick och var mycket engagerad. H. var intresserad av att se bilderna i boken. Han 
intresserade sig speciellt för vissa delar i handlingen. Exempel på detta är episoden där 
den fula ankungen blir biten i nacken, retad och rymmer sin väg. H. visar empati och 
medkänsla för den fula ankungen: ”Han var ledsen.” Han svarar på frågan om hur man 
bör göra när man ser andra bli retade: ”Skulle gå säga till fröken.” Vi tolkade att han 
kunde se samband mellan sagan och verkligheten genom svaren på frågorna.  
 
Elev Si.var engagerad och lyssnade. Det verkade som han satt och tänkte. Han räckte upp 
handen och svarade på frågorna. Svaren visade att han kom ihåg sagan sedan första 
högläsningen och kunde se samband med verkligheten: ”Bry dig inte om han eller hon”, 
om man blir mobbad. Si. visade känslor och empati för ankungen i sina svar: ”Han blev 
mobbad.” Han såg budskapet i sagan: ”Retad och mobbad i skolan. Det var därför han 
skrev boken, men använde sig av djur.”  
 
Elev S. satt mest och lyssnade och bet på naglarna. Hon visade tecken på viss oro. Enligt 
vår uppfattning förstod hon inte sagan helt. Från början av gruppintervjun verkade det 
som om hon inte kom ihåg sagan. Hon lyssnade mycket på vad de andra barnen i gruppen 
svarade. Senare svarade hon på frågor och då kom hon ihåg vissa delar av berättelsen. 
Hennes svar på frågorna visade på att hon uppfattat den fula ankungen och svanen som 
två helt olika fåglar. Hon säger bland annat: ”Att man inte ska mobbas” och ”Att man 
inte får” som svar på frågor hur man ska vara mot varandra. Budskapet med sagan är, 
enligt hennes mening, att man inte ska mobbas. 
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Elev N.var inte närvarande under gruppintervjun.  
 
5.1.3 Skapa med färg  
 
Lektionstillfället där eleverna fick skapa med färg resulterade i positiva kommentarer 
från eleverna. Samtliga elever i undersökningen var aktiva och ville berätta om det som 
de hade målat och om sina upplevelser i samband med skapandet. 
 
Elev N. kunde, med hjälp av de färger hon valt, berätta om vilka känslor hon förknippade 
med sagan exempelvis ilska, glädje och sorg. Hon kunde se samband mellan sitt val av 
färger och händelser i sagan. Hon hade generellt valt att måla med ljusa färger. Hon 
förknippade färgen orange med någonting negativt, som att ankungen blev biten. 
Samtidigt sade hon att aprikos, som ligger nära orange i färg, var en färg som gjorde 
henne glad, och att hon därför målade aprikos ”när svanarna kom och han såg att han 
själv var en svan”. 
 
Elev S. valde fyra färger. Hon hade förmågan att sätta in sitt färgval i ett sammanhang 
med sagans händelser. Lila var en färg hon förknippade med förvåning, och hennes 
förklaring till sitt val av lila var att de andra ankorna inte gillade ankungen: ”För när han 
blev mobbad så kände han sig förvånad att de inte gillade honom.” 
 
Elev H.s val av färger motsvarade de känslor han upplevade i samband med sagans 
berättelse. Han hade valt att måla av ankan, för han tyckte den hörde till målandet. Hans 
val av färger var olika men svart motsvarande vrede för honom: ”Arg, för de bet honom i 
nacken.”  
 
Elev Si. kunde på ett bra sätt kunnat beskriva sina känslor mot en färg. Han kunde också 
placera dem in i sagans värld och innehåll. Han har också valt ordet förvånad men hans 
val av färg var blå: ”Förvånad och det var när mamman sa till honom att han simmade så 
bra.”  
 

5.2 Observation  

5.2.1 Högläsning 

Vi läste för hela förskoleklassen som består av nio elever, men observerar bara fyra av 
dem. Alla barn satt i en soffa och var förväntansfulla på sagans början. När högläsningen 
började satt eleverna djupt koncentrerande och lyssnade. När bilderna visades för dem 
kommenterade eleverna det de har hört, och eleverna såg på en gång vem som var elak i 
sagan. 
 
Elev N. svarade på frågor som ställdes, då bilderna visades, men annars satt hon och bet 
på naglarna och viskade med den som satt bredvid. Hon visade intresse för boken men 
hade svårt att sitta still.  
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Elev S. satt inte stilla och blev tillsagd av eleverna H. och Si. De ville att hon skulle sitta 
still. När det är lite otäckt i sagan rynkade elev S. pannan och såg ogillande ut. Hon 
skrattade åt högläsningen, då den åtföljdes av olika rörelser. Elev S. var noga med att 
påminna om att bilderna skulle visas.  
 
Elev H. blev irriterad på elev S. som inte satt still. Elev H. uttryckte gillande när bilderna 
visades och kommenterade gärna dem, till exempel att hunden såg ut som (en) 
vasstand(ad) (dinosaurie). Också elev H. påminde om att bilderna skulle visas, och han 
skrattade åt högläsarens minspel. 
 
Elev Si. blev även han irriterad på elev S. när hon inte satt still. Hans minspel visade 
tydligt att inte gillade det när ankan blev biten. Elev Si. imiterade omedvetet åt 
högläsarens olika ansiktsuttryck och skrattade glatt när det var något bra som hände i 
sagan. Elev Si. tog sig för kinderna när högläsaren härmade ljud av skott, och när 
högläsaren visade att ankan var blyg gjorde elev Si. detsamma.  
 
5.2.2 Enskild intervju  
 
Nedan presenteras resultat av observationer gjorda vid de enskilda intervjuerna. Sagan 
Den fula ankungen, ritpapper och pennor fanns på bordet som eventuellt hjälpmedel. 
 
Elev Si. verkade vara mycket koncentrerad och har ögonkontakt med intervjuaren under 
hela intervjun. Kontakt mellan intervjuare och elev var god; eleven svarade utan att 
tvekan på frågorna han fick. Hans svar på frågorna gav intryck av att han varit 
uppmärksam och lyssnat noggrant under högläsningen. Av kroppsspråket och av svaren 
på frågorna att döma verkade eleven känslomässigt berörd av sagan.  
 
Elev H. var lugn och koncentrerad under intervjun. Han hade ögonkontakt med 
intervjuaren och av kroppsspråket att döma, var han fokuserad på frågorna. Även här var 
kontakten mellan intervjuare och elev mycket bra, fastän eleven behövde längre tid på sig 
för att svara på frågorna. Han svarade först att han inte visste, men efter att han sett på 
bilderna i boken och tänkt en stund gav han svar som tydde på att han uppfattat 
handlingen, innehållet och budskapet i sagan. Eleven var känslomässigt engagerad och 
verkade ha fastnat extra mycket för vissa händelser i berättelsen. 
 
Elev N. verkade orolig och något okoncentrerad under hela intervjun. Hennes agerande 
gav intryck av att vilja bli klar. Hon satt och vred sig i stolen och flackade med blicken, 
och hon hade ögonkontakt vid enstaka tillfällen och bläddrade lite i boken. Eleven blev 
ställd när hon fick en fråga och behövde hjälp att minnas med någon följdfråga. Att döma 
av svaren på frågorna verkade hon trots allt ha förstått både innehåll och budskap i 
berättelsen.  
 
Elev S. var okoncentrerad och mycket orolig under hela intervjun. Hon behövde lång tid 
på sig att svara på frågorna och hjälp med följdfrågor och av bilderna i boken, innan hon 
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kom med svar. Hon verkade ha svårigheter med att komma ihåg innehållet i sagan och 
mindes bara vissa delar ur berättelsen, då med hjälp av bilderna i boken.  
 
5.2.3 Skapa med färg 
 
Eleverna var förväntansfulla inför lektionstillfället med oss och undrade vad de ska göra 
denna gång. Vid det korta återberättandet av sagan Den fula ankungen märker vi att 
eleverna kommer ihåg sagans innehåll och fyller i med egna kommentarer och 
synpunkter. Eleverna är koncentrerade under hela undersökningstillfället och lyssnar och 
målar med inlevelse. Vi ser att samtliga elever i undersökningsgruppen är engagerade och 
tycks trivas. Eleverna är positiva till att få bli intervjuade om sin målning, sina tankar och 
känslor som de uttryckt med färg. I samband med momentet såg vi tydligt att flickorna 
hade öppnat sig och vågade lika mycket som pojkarna. Se målningar från sista 
lektionstillfället skapande med färg (bilaga 7). 
 

6 Diskussion 
Diskussionen börjar med en beskrivning av undersökningens reliabilitet och validitet. 
Därefter presenteras vår resultatdiskussion. Slutligen avslutas diskussionen med egna 
reflektioner och våra tankar om framtiden. 
 
6.1 Reliabilitet och validitet 
En undersökning har god validitet om den undersöker det som avses med undersökningen 
(Patel och Davidsson 2003). Med tanke på att vår undersökning inriktats på värdegrund, 
attityder och känslor är det svårt att garantera en fullständig validitet. Denna typ av 
studie, i detta fall värdegrundsfrågor, kräver en längre undersökningsperiod. För att få ett 
mer tillförlitligt resultat bör undersökningen alltså genomföras under en längre tidsperiod. 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om och hur pedagoger kan arbeta med 
värdegrundsfrågor utifrån sagor, och de frågor som uppsatsen skulle besvara är hur 
eleverna reagerade på en saga, om eleverna såg ett budskap i sagan och kunde formulera 
vilken värdegrund sagan ger uttryck för samt om de såg samband mellan sitt eget 
agerande, händelser i sitt eget liv och det som sker i sagan. Metodvalet att arbeta med 
värdegrundsfrågor genom att utgå från sagan visade att eleverna kunde koppla händelse i 
sagan till sin egen verklighet, men trots detta bedömer vi att målen för undersökningen 
inte nåtts fullständigt.  
 
Vidare måste vi veta att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt, det vill säga 
att reliabiliteten är god (Patel och Davidsson 2003). Resultatet kan ha påverkats negativt 
på grund av att undersökningen genomfördes under en kort tidsperiod. Lektionstillfällen 
under en längre period samt en vidareutveckling av arbetssättet med sagan skulle öka 
resultatets tillförlitlighet. Vi anser oss dock ha en god reliabilitet i vår undersökning på 
grund av valet av enskild intervju, där eleverna gavs möjligheter att svara fritt och få den 
tid som behövdes för att svara på frågorna. Vi använde oss av bandspelare vid alla 
intervjuer och lektionstillfällena för att öka reliabiliteten. Dessutom använde vi oss av 
observation vid varje tillfälle. Reliabilitet kan ha påverkas negativt av att en av eleverna 
visade nervositet inför intervjuerna.  
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6.2 Slutdiskussion  
 
Avsikten med undersökningen var att se vad det fanns för möjligheter med att använda 
sig av litteratur, närmare bestämt sagor, i undervisningen kring värdegrundsfrågor. 
Genom empiriska undersökningar har vi kunnat se att det är fullt genomförbart att 
använda sagan som utgångspunkt för att arbeta med värdegrundsfrågor. Lindö anser att 
just folksagan ofta har en tydlig moral och ger stora möjligheter till samtal i en 
barngrupp. Genom berättelsernas kraft finns det möjligheter att påverka barnens 
värderingar, enligt Lindö: ”Som föräldrar och pedagoger har vi ett stort ansvar och en 
unik möjlighet att välja berättelser som stärker barns identitet och som hjälper de unga att 
ta ställning i olika värdegrundsfrågor.” (Lindö 2005, s. 52) Vi har även kunnat se att 
eleverna reagerade med empati på den valda sagan. Vid gruppintervjun (bilaga 4) 
framkom kommentarer som visar att eleverna gjorde en tydlig koppling till verkligheten, 
då de kommenterade hur Den fula Ankungen kände sig i sagan: ”Han kände sig ledsen 
han kände sig inte bra” och ”Han blev mobbad”.  
 
I arbetet med sagan om Den fula ankungen upplevde vi att eleverna blev inspirerade och 
engagerade av sagan och den väckte känslor och empati. Utifrån detta väcktes nya frågor 
hos eleverna, hur de ska bemöta varandra, hur de kan hjälpa varandra i svåra situationer, 
exempelvis hur eleven bör handla när de ser någon bli utsatt för mobbing eller på annat 
sätt blir illa behandlad. Sagan fungerade alltså som utgångspunkt för en etisk och 
pedagogisk diskussion, där elevernas gemensamma värderingar som att respektera andra 
människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och 
kränkningar kom till uttryck. Eleverna fick också visa att de kan leva sig in i och förstå 
andras situation, ta hänsyn och visa respekt för andra, lyssna, diskutera och argumentera. 
Vår bedömning är att det förelåg stor skillnad i hur eleverna tagit till sig och förstått 
sagan efter högläsningen. Vid sista undersökningstillfället märktes det att det skett en 
utveckling sedan tidigare tillfällen. Elev S. som uppfattade ankungen och svanen som två 
olika fåglar såg vid det sista intervjutillfället samband i sagan och förstod att det är 
ankungen som blir en svan. Hon frågade hur ”kalkonägget” hamnade i ankans fågelbo. Vi 
tolkar det som att hon menar hur svanägget hamnat där och att hon förstått sambandet. 
Detta ledde till att eleverna började diskutera och fundera över hur detta kunde ske. 
Några förslag kom upp: Det rullade hit och dit, det var storken som kom med ägget, och 
så vidare. Eleverna började tänka och spekulera över hur det hela började, hur ägget kom 
till ankans rede. Eleverna i undersökningsgruppen blev inspirerade att fortsätta arbeta 
med sagan i form av en fortsättning på berättelsen. De ville skriva en egen saga om hur 
ägget kom till ankgården och hur ankan hade det som en svan. Vårt resultat visar alltså 
samma sak som Lindö (2005) säger, nämligen att sagostunden ger barnen möjligheter att 
känna igen sig och få medkänsla för sagans figurer. Därmed kan de få förståelse för 
känslor och upplevelser. Sagan gav både oss och eleverna stora möjligheter att nå 
elevernas tankar och känslor och elevernas självförtroende stärktes. Elev H.:s reaktion på 
den valda sagan visade en tydlig förändring. Elevens agerande och visade intresse för 
sagan under pågående undersökning indikerade en utveckling av elevens självförtroende.  
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Vår analys av observationen är att det är stor skillnad på hur fort och på vilket sätt 
eleverna i gruppen uppfattade sagan. Detta är för oss en indikation att det är positivt att 
arbeta med samma saga under en längre tid. I vårt fall visade det sig att det i denna 
undersökningsgrupp var det en elev, S., som behövde längre tid eller fler inlärningssätt 
för att förstå sagans innebörd. Vad beträffar elev H. såg vi att han uppfattade sagan bäst 
med hjälp av att se på bilder samtidigt som han hörde sagan. Med hjälp av det visuella 
har han förstått sagan bättre. Under sista undersökningstillfället såg vi att det skett en 
utveckling, sedan tidigare genom att alla i gruppen verkade ha förstått sagans innehåll 
och budskap.      
 
I arbetet fann vi att det till en början var stor skillnad på hur eleverna uppfattade 
innehållet i sagan. Dessutom lade vi märke till en utveckling bland de elever som 
observerades och intervjuades. Till att börja med visade pojkarna en självsäkerhet och 
trygghet som flickorna inte visade; pojkarna var uppmärksamma och uppenbarligen 
förtjusta i att bli uppmärksammade, medan flickorna verkade reserverade och svårare att 
nå. Kåreland menar att det svårt att uttala sig konkret i hur själva arbetet med litteratur 
fungerar i förskolan och skolan, med tanke på hur begränsad tidigare forskning inom 
området är. Hon säger att det behövs mer forskning och kunskaper om det enskilda 
barnets reaktioner inför det litterära mötet. Det behövs fördjupningar i kunskaper om hur 
genus och andra faktorer som ålder, klass och etnicitet styr användning och val av 
litteratur (Kåreland 2005). Det faktum att vårt arbete innehöll flera olika delar: 
högläsning, intervjuer, gruppintervju och de samtal som spontant uppstod samt skapande 
målning med samtal, visade sig vara positivt, inte minst för flickorna. I samband med 
momentet skapande målning såg vi tydligt att flickorna hade öppnat sig känslomässigt 
och vågade lika mycket som pojkarna. De såg samband mellan sagan och verkligheten 
och kunde koppla det till sitt eget liv. Vi såg att deras tankar kring sagan hade utvecklats 
till att mer handla om hur illa den fula ankungen blev behandlad av de andra. Eleverna 
hade fått en helhetsbild av sagan och de kände empati med ankungen samt tyckte att de 
andra figurerna i sagan var dumma och betedde sig illa. Eleverna kom med förslag på 
lösningar för att hjälpa ankungen, exempel hämta hjälp från ankmamman och syskon och 
detta tycker vi visar på att det skett en utveckling.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det gav ett bra resultat att kombinera olika 
arbetssätt. Trots elevernas låga ålder visade det sig att de förstått vad de skulle göra och 
att de fick uttrycka sina känslor. Det var intressant att se och höra deras förklaringar av 
sina färgval och höra vilka känslor de förknippade med färgen. Detta samtal ledde till en 
värdegrundsdiskussion, vilket visar att eleverna kan se samband mellan sagan och sin 
egen verklighet.  
 
De lärdomar som vi gjort i samband med detta arbete är att kombinera olika arbetssätt för 
att möta elevers olika behov och inlärningsstilar. Vi har dessutom sett att vi som 
pedagoger med hjälp av litteratur kan inspirera och hjälpa eleverna i deras lärande och 
utveckling. Värdegrund bör genomsyra hela undervisningen, både i ett utvecklande och 
ett förebyggande syfte, och att detta bör starta i tidig ålder. Sagan är ett bra verktyg, en 
utgångspunkt, för att möta inte minst de yngsta, på deras nivå. Arbetet med eleverna i 
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undersökningsgruppen var inte bara roligt för oss som blivande pedagoger, utan det var 
också oerhört lärorikt och gav oss fördjupad insikt i hur utveckling och lärande går till. 
 
Vår slutsats är att det inte räcker med att arbeta med värdegrundsfrågor någon gång i 
veckan utan det bör ingå i hela verksamheten och inom alla ämnen. Det handlar om vilket 
förhållningssätt läraren har till eleverna. Eleverna bör få möjligheter till att studera och 
analysera värdegrundsfrågor och människosyn och de vuxna bör vara goda förebilder i 
dessa frågor. Skolan skall också vara en del i elevernas personliga utveckling. 
Sammanfattningsvis är det detta som tillsammans skapar en god miljö för eleverna och 
ger en grund för deras sociala utveckling, deras inre växande som människa och deras 
roll som ansvariga samhällsmedborgare (Orlenius 2001).  
 

6.3 Framtida forskning  
Vår uppsats visar litteraturens betydelse i arbetet med värdegrundsfrågor. Skolan ska, 
enligt Lpo94, främja samhällets gemensamma värdegrund. Samtidigt ska skolan möta 
elever som är olika, som ska tillåtas att utveckla sin unika särart samtidigt som de ska lära 
sig tolerans och empati.  Litteratur är en utgångspunkt för arbete med värdegrundsfrågor. 
Vi anser det även vara intressant att se ett liknande projekt som vår undersökning fast då 
utifrån tematiskt arbetssätt där man använder elevernas olika inlärningssätt för att nå 
eleven. Vi har gjort vår undersökning i en förskoleklass, vilket gett ett positivt resultat, 
och det skulle vara intressant att se hur det kan utvecklas och användas i ett längre 
tidsperspektiv. Det skulle även vara av intresse att göra en undersökning i högre årskurser 
med annan litteratur och andra arbetssätt. 
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Bilaga 1 

 
Enskild intervju frågor                                                                         
 
1.Berätta vad boken/Sagan handlar om? 
 
2.Vad hände med den fula ankungen i sagan? 
 
3.Hur tror du att den fula ankungen kände sig? 
 
4.Varför tror du att den fula ankungen rymde sin väg? 
 
5.Hur tycker du att han skulle han ha gjort när han blev retad? 
 
6.Varför tror du att den fula ankungen blev retad? 
 
7.Hur slutar sagan, berätta vad som hände i slutet av sagan?  
 
8.Hur skulle du känna dig om du var den fula ankungen, vad skulle du ha gjort? 
 
9.Berätta, om du såg att någon som blev retad som fula ankungen, hur skulle du göra då? 
 
10.Berätta, hur skulle du göra om du blev retad, som den fula ankungen? 
 
11.Berätta vad tror du att författaren (det som skrev boken) ville berätta med boken? 
 



Bilaga 2 
  
Enskild intervju  
Camilla intervjuar elev N. 
  
1.C. Berätta vad boken/Sagan handlar om? 
N. Om svanen 
C. Trodde de att han var en svan från början? 
N. Nej han var den fula ankan. 
 
2.C. Vad hände med den fula ankungen i sagan? 
N. Han blev mobbad, av de andra ankorna 
C. Vad gjorde dom? 
N. Dom bet honom i ryggen och dom retade honom. Dom sa fula saker. Tittade på honom för 
att han var så ful. 
 
3.C. Hur tror du att den fula ankungen kände sig? 
N. Ledsen. 
C. Tror du det var något mer som gjorde honom ledsen? 
N. Han tycker han inte betyder något för de andra. 
C. Mm  
 
4.C. Varför tror du att den fula ankungen rymde sin väg? 
N. För han var så ful 
 
5.C. Hur tycker du att han skulle han ha gjort när han blev retad? 
N. Han skulle inte ha brytt sig 
C. Nej det har du rätt i, men tycker du han skulle ha gjort något annat? 
N. Mm, han skulle ha sagt att alla ser annorlunda ut. 
 
6.C. Varför tror du att den fula ankungen blev retad? 
N. Det var svårt. Jag vet inte. 
C. Kommer du ihåg hur ankungen såg ut? 
N. Mm, han var grå, svarta fötter och orange näbb. 
C. Blev han retad för han var snäll? 
N. Nej, det var inte så. Det var för att han var så ful. 
 
7.C. Hur slutar sagan, berätta vad som hände i slutet av sagan? 
N. Han blev en svan och han kände sig lycklig. 
 
8.C. Hur skulle du känna dig om du var den fula ankungen och blev retad? 
N. Jag skulle känna mig ledsen. Skulle känna mig inte så bra. 
 
9.C. Berätta om du såg att någon som blev retad som fula ankungen, hur skulle du göra då? 
N. Jag hade sagt att de skulle gå därifrån, de skulle inte behöva känna sig som ankungen att 
tro de är ful. 
C. Om det skulle vara någon här på skolgården som blev retad, istället för ankungen så var det 
en kompis hur skulle du göra? 
N. Se till att de inte vart ledsen och be dem gå därifrån. Och frågat hur de skulle känna sig 
ifall man gjorde så mot dom. 



C. Mm, jätte bra 
 
10.C Berätta, hur du skulle göra om du blev retad som den fula ankungen? 
N. Man ska inte bry sig, bara gå därifrån. 
 
11.C. Berätta vad tror du att författaren (han som skrev boken) ville berätta med boken? 
N. Jag vet inte  
C. Visar bilder från boken och frågar om han vill lära oss något ett budskap. Förklara vad 
budskap är för något. 
N. Jag vet inte vad han vill säga 
C. Berättade igen om HC Andersen och hur hans uppväxt var och berättade att han blivit 
mobbad. 
N. Han säger att man får se annorlunda ut. 
C. Mm. 
  
 
 
Enskild intervju 
Camilla intervjuar elev S. 
 
1.C. Berätta vad boken/Sagan handlar om? 
S. Den fula ankungen. 
C. Handlar den om något annat? (Hon tittar i boken) 
S. Han blir biten och den handlar när ägget kläcktes.  
C. Ja  
S. Han hoppar i vattnet 
 
2.C. Vad hände med den fula ankungen i sagan? 
S. Han blev en svan. 
C. Innan han blev en svan. Visar bilderna. 
S. Det är svårt. 
C. Du behöver inte ha bråttom, fundera. 
S. Han flög iväg, han kröp in i stugan. Men vem träffade han först? 
C. Visar i boken vem han träffar först och det var de på bondgården. 
S. Men vem träffade han först här då? 
C. Hönan. 
  
3.C. Hur tror du att den fula ankungen kände sig? 
S. Ledsen, för han har blivit sparkad, hackad och biten. 
C. Mm,  
 
4.C. Varför tror du att den fula ankungen rymde sin väg? 
S. För han kände sig ledsen 
C. Mm  
 
5.C. Hur tycker du att han skulle han ha gjort när han blev retad? 
S. Han skulle inte bry sig. 
C. Inte bry sig, varför inte det? 
S. Han skulle strunta i det och gå därifrån. Man ska aldrig ge tillbaks. 
 



6.C. Varför tror du att den fula ankungen blev retad? 
S. För han var så ful. 
C. Var det bara därför han blev retad. 
S. Mm 
 
7.C. Kan du berätta vad som hände i slutet av sagan?  
S. Han blev stor.  
C. Mm, men varför gömde han sig? 
S. Han trodde han skulle bli retad. 
C. Blev han det? 
S. Nä. 
 
C. Varför inte det då? 
S. Därför, han inte blev det. Vad är det här? 
C. Brödsmulor som barnen slängde i som mat. Men vad blev den fula ankungen? 
S. Han blev modig. 
C. Och en? 
S. Svan, och ingen anka. 
C. Nä 
 
8.C. Hur skulle du känna dig om du var den fula ankungen? 
S. Ledsen 
C. Vad skulle du ha gjort? 
S. Jag skulle inte bry mig. 
C. Vad menar du att inte bry sig? 
S. Menar att inte jag skulle bry mig om dom. 
 
9.C. Berätta om du såg att någon som blev retad som fula ankungen, hur skulle du göra då? 
S. Jag skulle gå därifrån. 
C. Men någon annan, om du var på skolgården och någon blev retad? 
S. Säga åt dom att sluta. 
C. Varför ska man göra det? 
S. Om de fortsätter så där så blir han eller hon ledsen. 
C. Mm, men om du såg någon vara ledsen här på skolgården, vad skulle du göra? 
S. Jag skulle gå till han eller hon och trösta dem. 
 
10 C. Berätta, hur skulle du göra om du blev retad som den fula ankungen? 
S. Vet inte 
  
11.C. Berätta vad tror du att författaren ville berätta med boken, om han har ett budskap? 
S. Det var svårt? 
C. Men jag berättade vad han hade råkat ut för? 
S. Svårt. 
C. Vad ska vi lära oss om boken, eller går det? 
S. Jag vet inte, kanske att de hackade på honom. Han såg annorlunda ut. 
C. Får man vara annorlunda? 
S. Jo det får man. 
C. Får man reta de som ser annorlunda ut? 
S. Nä, inte retas. 
C. Varför inte det då? 



S. Därför då kanske de tycker det är tråkigt och då kan de bli ledsen. 
 
Enskild intervju  
Ann- Sofi intervjuar elev H. 
 
1.A. Berätta vad boken/sagan handlar om? 
H. Den handlar om den fula ankungen och att han blev biten i nacken. Kommer inte ihåg 
något mer. 
A. Säger att han kan se på bilderna från början. 
H. Mamma anka ligger på ägget länge 
A. mm-mm 
H. Och så föddes ankungen 
A. Uppmanar honom att prata högre. Vad är det här då? (De tittar på bilderna). 
H. Det är den gamla ankan 
A. Vad sa hon då? 
H. Kommer inte ihåg. 
A. Var hon snäll? 
H. Nä 
 
A. Kommer du ihåg vad de gjorde här? Vem är det där? 
H.  Den fula ankungen. 
A. Ser han lika dan som de andra? 
H. Nä 
A. Hur såg han ut då? Var han lik sina kompisar? 
H. Nä 
A. Vart gick de här då? 
H.  De gick till bondgården. Och en anka blev arg. 
A. På vem? 
H. På ankungen. 
 
2.A. Vad hände med den fula ankungen i sagan? 
H. Kommer inte ihåg. 
A. Vad hände här? (A visar bilden i boken.) 
H. Dom knuffar och retar honom och det.  
A. Vad mer? 
H. Kommer inte ihåg. 
A. Var det någon som gjorde något i nacken? 
H. De bet honom i nacken. 
A. Vilka var dumma då eller vilka som var det som gjorde det? 
H. Han. (Och då pekar han på den ankan som var elak.) 
A. Var mamman snäll? 
H. Ja 
A. Var syskonen snälla? 
H. Nä 
 
3.A. Hur tror du att den fula ankungen kände sig? 
H. Ledsen. 
A. Mm, hur då ledsen? 
H. Jätte ledsen. 
A. Hade han någon att vara med? 



H. Nä 
 
4.A. Varför tror du att den fula ankungen rymde sin väg? 
H. Vet inte. 
A. Vad gjorde han här? (Och visa en bild då ankan hoppar över ett staket) 
H. Han hoppar över ett staket. Han flydde. 
A. Varför flydde han? 
H. För alla var så dumma. 
A. Mm, du tror att det var därför som han flydde, för de var dum. Vad tyckte han om sig 
själv?  
H. Att han var vacker 
 
5.A. Hur tycker du att han skulle han ha gjort när han blev retad? 
H. Att han skulle gå därifrån. 
A. Mm, skulle han ha berätta till någon hur han kände sig? 
H. Aaa.  
 
6.A. Varför tror du att den fula ankungen blev retad? 
H.  För att han var så ful. 
A. Hur då ful, vad sa de åt honom? 
H. Kommer inte ihåg. 
A. Var de lika eller olika? 
H. Olika. 
A. Varför tror du de retade honom så mycket? 
H. För han inte var lika dan. 
 
A. Hur såg han ut då? 
H. Han var grå. 
A. Mm, var han dum eller snäll? 
H. Snäll. 
 
7.A Berätta hur sagan slutade? 
H. Han blev en svan. 
 
8.A. Hur skulle du känna dig om du var den fula ankungen?  
H. Ledsen 
A. Vad skulle du ha gjort? 
H. Gått där ifrån. 
A. Hade du gått därifrån? 
H. Mm 
A. Till vem? 
H. Till min mamma. 
A. Vad skulle du ha sagt till mamma? 
H. Att de retade mig. 
 
9.A. Berätta, om du såg att någon som blev retad som fula ankungen, men det var på en 
hönsgård. Om det skedde här på skolgården och du såg någon som blev retad så mycket, vad 
skulle du ha gjort då? 
H. Gått och sagt till fröken. 
A. Mm, vad kan man mer göra? 



H. Låt han vara. 
A. Mm, om man såg en som var ensam och alla är jätte dum mot dem, vad skull du göra då? 
H. Jag skulle vara med honom. 
 
10. A. Berätta, om du vore som den fula ankungen, hur skulle du göra om du blev retad, att de 
sparkade över ditt huvud och att du fick stå där ensam? 
H. Jag skulle ha gått och sagt till fröken. 
A. Du hade inte hoppat över staketet? 
H. Har inte staket, det är galler. 
A. Vad kan man mer göra om det inte finns någon fröken? 
H. Sticka därifrån. 
A. Vet du vad det heter om jätte många är dum mot en? 
H. Mobba. 
 
11.A. Berätta vad tror du att författaren (han som skrev boken) ville berätta med boken? Vad 
tror du hela boken handlar om. 
H. Om glädje. 
A. Mm, hur slutar boken? 
H. Han vart en svan. 
A. Hur kände han sig då? 
H. Glad 
A. Mm, han kände sig glad i hjärtat. Hur kände han sig här? (Visar en bild) 
H. Glad 
A. Hur kände ha sig här i början i boken? 
H. Ledsen. 
A. Han kanske vill lära oss hur man ska vara och hur det känns om man är ledsen? Tror du på 
det? 
H. Aa. 
 
 
Enskild intervju  
Camilla intervjuar elev Si. 
 
1.C. Berätta vad boken/Sagan handlar om? 
Si. Mamman väntade på ägget jätte länge och sedan kom ankan med det röda bandet och sa 
att det var ett konstigt ägg. Sedan när ankorna kom så gick de ut och simmade. När mamman 
tittade noga så såg hon att han faktiskt var riktigt vacker och han simmade nästan bättre än de 
andra, för han var ju egentligen en svan. 
C. Det är sant och de visste inte det riktigt än.  
Si. Sedan så blev de andra arg och en annan anka kom och hoppade och bet honom i ryggen. 
C. Mm 
 
2. C. Vad hände med den fula ankungen i sagan? 
Si. Han vart mobbad och alla sa fula ord åt honom. 
 
3.C. Hur tror du att ankungen kände sig? 
Si. Inte bra 
C. På vilket sätt mådde han inte bra? 
Si. Ja, han att alla var dumma när de retade och mobbade och bet honom i ryggen och så. 
Sedan tyckte han synd om sig. 



C. Blev han glad när de mobbade honom? 
Si. Nä, han vart ledsen 
 
4.C. Varför tror du att den fula ankungen rymde sin väg? 
Si. För han orkade inte med när de andra mobbade honom och sa fula ord åt honom. 
C. Varför gjorde de så? 
Si. För de tyckte han var ful och att de tyckte han inte passade in där. 
 
5. C. Hur tycker du att han skulle han ha gjort när han blev retad? 
Si. Han skulle säga att han inte tyckte det var roligt och att han ville att de skulle sluta. Och 
jag tror inte de gjorde det. 
C. Nä, det tror jag inte heller.  
 
6.C. Varför tror du att den fula ankungen blev retad? 
Si. För de andra sa att han var ful? 
 
7. C Hur slutar sagan, berätta vad som hände i slutet av sagan? 
Si. Han blev en vacker svan. 
 
8.C.Berätta om du vore ankungen och blev retad, hur skulle du känna dig? 
S. Jag skulle bli ledsen över det de gjort. 
 
9.C. Mm, men om vi hoppar från saga och till verkligheten och till skolgården och berätta om 
du såg någon av dina klasskamrater bli retad vad skulle du göra? 
Si. Skulle gå säga till fröken. 
C. Är det något mer du skulle göra? 
Si. Först skulle jag säga till den personen att den skulle sluta, för den som blev retad tyckte 
inte att det var så roligt. 
C. Nä, det är ju sant, men vad skulle man kunna göra så att det blev roligare för den som blev 
retad? 
Si. Man kan säga till den andra att slut. 
 
10.C. Berätta om det var du som blev retad, som den fula ankungen hur skulle du göra? 
Si. Skulle gå där ifrån och säga till en fröken. 
C. Skulle du vilja att dina kompisar skulle hjälpa dig, i så fall hur?  
Si. Skulle vilja att de sa till den som retade och få han eller hon att sluta reta. 
 
11.C. Berätta vad tror du att författaren ville säga med boken ett slags budskap? 
Si. Att man inte skulle vara dum och retas och fast man är ful så kan man bli finare. 
C. Precis, får man vara annorlunda? 
S. Ja det får man. 
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Gruppintervju    
 

1. Vad hände med Den fula ankungen i sagan? 

2. Varför rymde han sin väg? 

3. Om ni skulle se någon bli retad eller mobbad på skolgården, vad skulle ni göra? 

4. Om någon retas och är elak vad kan man göra åt det? 

5. Vad ville författaren säga om boken? 

      6.   Har ni lärt er något av boken och vad kan man lära sig av böcker 



Gruppintervju                                                                                             Bilaga 4                                   
 
Camilla ställer frågor till S., H. och Si. N var bortrest.  
 
1 C. Vad hände med den fula ankungen i sagan? 
Si. Han blev mobbad 
C. Mm 
H. Han vart biten i nacken 
S. Han vart hackad 
C Hur kände han sig  
H. Han var ledsen. 
C. Mm 
Si. Han kände sig inte så bra, att han blev retad. 
S. Vet inte  
C. Kände han sig jätte lycklig? 
Alla tre ropade ut nä det var han inte, han var ledsen. 
 
2 C. Varför rymde han sin väg? 
Si. För han ville inte bli mobbad nå mer. 
H. Alla var arga på honom. 
C. Men, varför blev alla arga på honom? 
H. För att han var ful. 
Si. För han var annorlunda, än de andra och för han var ful. 
C. Men måste man se lika dan ut? 
H. Nä. 
S. Du brukar se annorlunda ibland. (Menar Camilla) 
Barnen börjar prata i mun om att man kan vara vit, brun, lång, kort, tjock och smal och även 
ha olika färger på ögonen och håret. 
C. Men varför retar man då honom? 
Si. För han passar inte in där. 
C. Varför är det barn då som retar på skolgårdarna? 
H. Om det är någon som har glasögon. 
 
 
3 C. Om ni skulle se någon bli retad eller mobbad på skolgården, vad skulle ni göra? 
H. Skulle gå säga till fröken. 
S. Skulle gå säga till dem som mobbar. 
C. Om den personen stod och grät jätte mycket, skulle ni låta personen var? 
Alla tre: Nä 
C. Vad skulle ni göra? 
S. Gå till hon eller han. 
C. Vad skulle ni äga? 
Si. Bry dig inte om han eller hon. 
S. Man kan fråga vad som hände, för sedan kanske man kan hjälpa dem. 
 
4 C. Om någon retas och är elak, vad kan man göra åt det? 
H. Om det är någon som är större än han så kan de gå och säga hur man ska va. 
Si. Att låta dem som retar få känna hur det känns för de andra. 
S. Säga att man inte får. 
 



Camilla berättar om mobbningsteamet som finns på skolan och då säger H att han ska hjälpa 
dem och hjälpa dem som blir mobbade. 
 
5.C. Vad ville författaren säga med boken? 
Si. Att man inte ska retas.  
C. Ja, tror ni också på det? 
S och H. Ja 
C. Vad hade han själv varit med om? 
Si. Retad och mobbad i skolan. Det var därför han skrev boken, men använde sig av djur. 
C. Helt rätt S. 
 
De berättar att man kan gå till vänner, mamma och pappa om det inte går att säga på skolan, 
ifall man blir retad. 
 
6A. Har ni lärt er något av boken och vad kan man lära sig av böcker? 
S. Att man inte ska mobbas. 
Si. Varje bok har något som man kan lära sig. 
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Skapande målning  
 
En av oss tog och frågade eleverna vad de målat och vad färgen betyder för dem. Vi undrade 
också vilka känslor som kommer fram både hos dem och var i boken som det fick dessa 
känslor. På tanke med deras unga ålder valde vi att använda oss av målar färg och oljekritor, 
för att de skulle kunna uttrycka sig.  
 
Elev N. 
 
C. Vad säger den gröna färgen dig och dina känslor? 
N. Den gör mig glad. 
C. Härligt att den gör dig glad, var i boken får du sådan känsla? 
N. När han blev en svan. 
C. Den här röda färgen då, vad säger den dig? 
N. Rädd, för de var dumma mot honom i boken. 
C. Den här rosa färgen vad säger den dig? 
N. Ledsen 
C. Varför ledsen? 
N. Gillar inte så mycket rosa, så därför gör den mig ledsen. 
C. Den här aprikosa färgen då? 
N. Den gör mig också glad och även lycklig. 
C. Kan du koppla ihop den färgen med boken? 
N. När han såg att svanarna kom och han såg att han själv var en svan. 
C. Den orange färgen då? 
N. Arg. 
C. Var i boken fick du den känslan då? 
N. När de var dumma mot ankungen för de bet ju på honom. 
 
 
Elev S. 
 
C. Vad säger den blåa färgen dig? 
S. Den gör mig ledsen. 
C. Varför gör den blåa färgen dig ledsen? 
S. Den känns som man blir ledsen, som den fula ankungen känner sig. 
C. Vad säger den lila färgen dig? 
S. Förvånad. 
C. På vilket sätt är det förvånat? 
S. För när han blev mobbad så känd han sig förvånad att de inte gillade honom. 
C. Vad säger den gula färgen dig? 
S. Den gör mig glad och det blev den fula ankungen också när han blev en svan. 
C. Och den här mörk röda färgen vad får du för känslor? 
S . Arg och det var för han blev mobbad av de andra. 
 
 
 
Elev H. 
 
C. Vad kände du med den blåa färgen? 



H.  Ledsen 
C. Varför då? 
H. De var dumma mot ankan. 
C. Vad säger den gula färgen dig? 
H. Den gör mig glad. 
C. Var i boken blev man glad? 
H. När han blev en svan. 
C. Vad säger den gröna färgen dig? 
H.  Också glad, för det är sommar färg.  
C. Den rosa färgen vad kände du när du målade den? 
H. Lycklig 
C. Varför lycklig? 
H. För han blev inte mobbad mer. 
C. Svarta färgen då, vad säger den dig? 
H. Arg, för de bet honom i nacken. 
 
 
Elev Si. 
 
C. Vad säger den här röda färgen dig, väcker den några känslor? 
Si. Så där, mitt emellan både glad och ledsen. 
C. Den här svarta färgen då? 
Si. Lite arg. 
C. Kommer du på var i boken du fick de känslorna? 
Si. När de jagade honom. 
C. Mm, men vad tänker du när du ser det här gröna? 
Si. Skönt, och det var när han blev en svan och han kunde flyga iväg. 
C. Skönt med grönt, men när vi ser på det blåa då vad säger den dig? 
Si. Förvånad och det var när mamman sa till honom att han simmade så bra. 
C. Mm, det var ju snällt sagt av mamman, men lila färgen då vad kände du då? 
Si. Glad 
C. Kommer du på något mer ställe som man blev glad, och inte bara i slutet? 
Si. När han såg de andra svanarna och när han blev räddad vid isen. 
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Elev S; När Den fula ankungen blivit en svan och träffat en annan svan. 
 

 
 
Elev N; Här simmar Den fula ankungen i dammen. 
 



 
 
Elev Si; hur Den fula ankungen rymmer från bondgården. 
 

 
 
Elev H; Huset där Den fula ankungen smet in i när han sökte värme. 
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  Elev N; Här är hennes val av färger endast ljusa nyanser. 
 
 

 
 
Elev S; Hon valde att göra i fyra små rutar och de symboliserar hennes känslor. 
 
 
 



 
Elev H; målade ankungen och ett glatt ansikte till sina färger. 
 
 

 
 
Elev Si; målade huller om buller men fick bra val av färger. 
 
 
 




