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Abstrakt 
 

Syftet med vår undersökning var att studera hur barns fria skrivning kan utvecklas genom 
arbete med folksagor. Den pratiska delen genomfördes med fem barn, tre flickor och två 
pojkar i årskurs tre. En stor del av arbetet tillsammans med barnen ägnade vi till att läsa 
folksagor, och barnen fick även skriva egna berättelser. De metoder vi använd oss av för att 
mäta resultatet var intervjuer, observationer och att vi jämfört barnens berättelser barn för 
barn. Resultatet visar att några av barnens fria skrivning utvecklats genom att de skrivit med 
ett bättre flyt, med mer detaljbeskrivningar och att barnen inspirerats och fått idéer från 
folksagorna. Av detta har vi dragit slutsatsen att folksagor kan vara ett bra hjälpmedel för att 
utveckla barnens fria skrivning. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 

I vår utbildning till fritidspedagoger ingår att göra ett examensarbete i form av ett 
utvecklingsarbete. Vi ville ta reda på hur barnens fria skrivning kunde utvecklas genom att 
arbeta med folksagor. Vi valde att arbeta med folksagor för deras tydliga struktur och deras 
fantasifulla innehåll och även eftersom vi under våra tidigare praktiktillfällen fått den 
uppfattningen att barn idag inte kommer i kontakt med klassiska folksagor i samma 
utsträckning som när vi var barn. På de fritidshem där vi utfört vår praktik har vi inte sett en 
enda folksagobok. Det har uteslutande varit moderna sagoböcker. Vi tycker att folksagorna 
har blivit lite bortglömda och tycker att det är väldigt viktigt att bevara dessa sagor eftersom 
de är ett kulturellt arv. Vi tycker också att vi vuxna idag bär ett ansvar att berätta dessa sagor 
vidare för våra barn för att bevara sagornas kulturella arv. Folksagorna har berättats i 
hundratals år från generation till generation, och de är präglade av hundratals människor som 
berättat sagan vidare på sitt sätt, vilket vi tror har gjort att sagorna blivit så bra och 
inlevelsefulla som de är. Från våra tidigare erfarenheter har vi mött många barn som tycker 
det är roligt att läsa sagor och även att få hitta på egna berättelser. Detta är någonting vi som 
fritidpedagoger kan ta vara på. En av våra uppgifter som fritidspedagoger är att skapa en rolig 
och meningsfull fritid för barnen och den ska vara utformad utifrån barns behov, intressen och 
erfarenheter. Att kunna jobba med sagor och barns egna skrivande under skoltid och även på 
fritidstiden tycker vi kan vara ett bra alternativ till en meningsfull fritid. 
 
När vi talar om fri skrivning menar vi barnens skrivande av egna berättelser. Fantasi är en 
viktig del i barns skapande av egna berättelser. Genom att arbeta med folksagor väcks barnens 
fantasi och på så sätt kan barnen utveckla innehållet i berättelserna. De kan även inspireras 
och få nya idéer genom folksagornas fantasifulla innehåll och detta kan bidra till en 
utveckling av deras egna fria skrivande. Lindhagen (1993) menar att ett bra ordförråd också 
viktigt för att man ska kunna uttrycka sig i tal och skrift. När barn får höra sagor utvecklas 
och utökas deras ordförråd. Därför tycker vi att det är viktigt att man som pedagog använder 
sig av högläsning i sin verksamhet, vilket också enligt våra erfarenheter är något som många 
pedagoger gör. Vid högläsningen får barnen lyssna och bilda sig egna tankar och värderingar 
om sagan. Att man sedan efter högläsningen bearbetar sagan genom att barnen får skriva eller 
rita något, tror vi är ett bra sätt för barnen att utveckla deras fantasi och kreativitet. 
 
 
Från talat till skrivet språk 
 

Arnqvist (1993) anser att man redan i tidig ålder bör stimulera barns läs och skrivutveckling. 
Det handlar då inte om att lära barn läsa och skriva utan mer om att stimulera till språklig 
nyfikenhet. Ofta utvecklar vi först vår förmåga att behärska det talade språket och sedan 
använder vi de färdigheter när vi läser. Olika aspekter av läsförståelse kan liknas vid att förstå 
en berättelse man lyssnar till. Att kunna läsa och förstå en saga enligt Lundberg (Sandqvist 
och Teleman 1989), innebär inte bara att en ny värld av kunskaper och fantasi ligger öppen. 
Läsinlärningen får också djupa verkningar i barnets liv på andra sätt genom att den hjälper 
barnet att bli medveten om språket och om de egna tankarna. Vidare skriver Arnqvist att 
språkets roll är att förmedla budskap. Barn använder språket för att bland annat förmedla sina 
behov, känslor och attityder till omvärlden. Språk handlar även om att kunna kommunicera 
med andra individer. Dessutom använder vi inte språket bara för att kommunicera utan också i 
hög grad för att utveckla vår tankeförmåga.  
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Björk & Liberg (2001) menar också att talet är mycket värdefullt att utgå från när barnen ska 
lära sig läsa och skriva. Barn lär sig tala och lyssna framförallt genom att de får använda 
språket tillsammans med andra. Det sker i en mängd olika sammanhang, tillexempel i 
vardagssamtal, i leken, vid läs- och skrivstunder tillsammans med släkt och vänner, jämnåriga 
och vuxna. Arnqvist (1993) skriver att barn tillägnar sig skriften i naturliga sammanhang på 
ett liknande sätt som när barnet lär sig tala. Talets huvudsakliga funktion är att kommunicera. 
På liknande sätt är skriften ett kommunikationsmedel. Om skriften ingår i ett sammanhang 
som tydligt visar att det rör sig om kommunikation, blir steget från tal till skrift försumbart. 
Det som skiljer talspråket från skriftspråket är att talspråket är ett örats språk medan 
skriftspråket är ett ögats språk. I talspråket sker allting här och nu och på en gång. I 
skriftspråket kan man gå tillbaka och läsa en gång till och bearbeta och ändra något man 
skrivit. Man kan vända och vrida och fundera på det man läst och skrivit. På det sättet beter 
man sig oftast lite olika i talspråket och skriftspråket. Men de förstärker också varandra. 
Mycket av det man lärt sig i sitt läsande och skrivande kan man använda i sitt talande och 
lyssnande och tvärtom. Man utvecklar också sin förmåga att läsa genom att skriva, och att 
skriva genom att läsa. Sandqvist och Teleman (1989) menar att barn lär sig behärska många 
roller och genrer i sin användning av språket. Genom att använda sitt språk på många olika 
sätt utvecklar barnen sin språkförmåga. Vidare skriver Sandqvist och Teleman att barnen 
under skolåren får lära sig läsa och på så sätt utvecklar de sitt skrivande successivt. Ett mål 
med skrivundervisningen är att barnen ska kunna skriva i berättande form. 
 
I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet 1998) står det att skolan har som uppdrag att ge barnen rika 
möjligheter att få samtala, läsa och skriva för att de ska få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera, och på så sätt få tilltro till sin språkliga förmåga. Detta eftersom språk, lärande 
och identitetsutveckling är nära förknippade med varandra.  
 
I kursplanen för svenska i grundskolan kan man läsa att: 
• Utbildning i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och 

utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 
skönlitteraturen. (Skolverket, s.1) 

• Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta 
liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling. (Skolverket, s.1) 

 
 
Utveckling av skrivandet 
 
En undersökning som Björk & Liberg (2001) gjort på två skolbarn, visar att barn lär sig att 
skriva genom att skriva. Detta sker utan hjälp av någon formell undervisning om vare sig 
bokstäver eller stavning. För att åstadkomma en god skrivutveckling måste barnen erbjudas 
skrivsituationer som de upplever som meningsfulla och roliga. Ett naturligt sätt för barn att 
uttrycka sig är att berätta om saker de varit med om. De övar då upp sin förmåga att tänka och 
skriva i kronologisk ordning. Barnen ska enligt Björk & Liberg uppmuntras att skriva sagor 
och historier. Genom att läsa mycket själva och få lyssna till högläsning kan barnen få goda 
förebilder och bra uppslag för det egna skrivandet. Ibland tycks barnen inte skriva sina egna 
berättelser utan härmar sådana de hört. Detta är ingen nackdel, för då bearbetar de 
läsupplevelserna utifrån sina egna utgångspunkter, samtidigt som de införlivar goda exempel 
för olika genrer.  
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Vidare tycker Björk & Liberg (2001) att det är viktigt att barnen från allra första skoldagen 
uppmuntras att skriva om sådant som ligger dem nära. Att få börja sitt skrivande i 
meningsfulla och funktionella situationer är en av de mest effektiva metoderna för att lära sig 
att skriva och utveckla skrivförmågan. Smith (Bergöö, Jönsson & Nilsson 1997) skriver också 
att skrivandet ska stimuleras och ske i funktionella sammanhang. Han skriver också att det är 
viktigt att barn skriver mycket, barnen ska lära sig skriva genom att tänka och kommunicera 
skriftspråkligt. Björk & Liberg (2001) menar att barnen inte bara lär sig att skriva utan också 
att läsa när de utforskar hur man gör när man översätter det talade språket till ett visuellt 
språk. När barnen börjar skolan har de flesta i allmänhet kommit en bra bit på väg i 
skriftutvecklingen, oftast kan de ett antal bokstäver, vilket gör att man kan be dem sätta igång 
att skriva redan första dagen i skolan. Det går inte att vänta med att låta barnen börja skriva 
till dess de lärt sig alla bokstäver, för då dröjer det för länge innan de kan börja skriva egna 
berätterlser. Ett sådant förhållningssätt skulle göra att barnen går miste om att få använda sig 
av ett aktivt och utforskande arbetssätt då de lär sig bokstäver på egen hand. Detta bör ske i en 
process där barnens behov styr och inte i en på förhand planerad undervisningsgång. 
Bokstäverna ska de lära sig genom ett aktivt skrivande av meningsfulla texter som ska läsas 
av eller för andra för budskapets skull. Det finns lärare som låter skrivningen vara 
huvudmetoden vid skriftspråkstillägnandet. De litar på att barnen lär sig läsa samtidigt som de 
utvecklar sin skrivförmåga. Att dagligen få skriva är enligt Björk & Liberg förmodligen det 
bästa sättet att komma underfund med förhållandet mellan bokstäver och ljud.  
 
Bergöö, Jönsson & Nilsson (1997) menar att skrivandet stärker barnets förmåga att tänka och 
får barnet att se sig självt och tillvaron ur nya synvinklar. När vi börjar skriva om något vet vi 
inte fullt ut vad vi tänker eller vad vi ska skriva, men genom att skriva får vi grepp om våra 
tankar.  
 
Svenskläraren Lars Norström (1995) skriver att han under sin tid som lärare har fått erfara att 
elever lär sig skriva bra förutsatt: 
• att dom själva läser mycket på egen hand och på så sätt blir vana vid litteratur 
• att samtala om, diskuterar och värderar texter 
• att eleverna själva får mycket tid att skriva egna texter 
• att vi följer en konkret arbetsgång för den fria skrivningen 
• att eleverna får uppmuntran och stöd under arbetets gång 
• att vi lärare prioriterar innehållet i elevernas berättelser före formen 
 
I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet 1998) kan man läsa att: 
• skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. (s.12) 
 

I kursplanen för svenska står det att skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleven: 
• utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra, (Skolverket, s.1) 
• utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 

många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövra medel för 
tänkande, lärande, kontakt och påverkan. (Skolverket, s.1) 
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Barns egna skrivande 
 

De flesta barn skriver berättelser. Graves (1996) skriver att barn skriver sina berättelser för att 
få leka men också för att få utforska en värld där det hela tiden händer saker. Genom att 
gestalta dessa händelser i teckningar och skriva om dem kan de själva bli en del av denna 
värld. Vidare skriver Graves att genom sin skrivning får barnen till denna värld skapa 
karaktärer, beskriva dem, få dem att tänka och tala. Hammarén (1995) menar att barn genom 
sitt eget skrivande både får reflektera och synliggöra sina innersta tankar samt att de får utlopp 
för sina fantasier. Graves (1996) menar att om man som pedagog uppmuntrar barnen att 
skriva mycket och ger dem respons på vad de skrivit är chansen ganska stor att barnen växer i 
sitt skrivande av egna berättelser. 
 
 
Den viktiga högläsningen 

 

En stor del av vårt arbete med barnen kommer att bestå av högläsning. Ejeman (1987) har 
beskrivit högläsningen som något väldigt värdefullt och av stor betydelse för barns utveckling 
av språksinne, uttrycksförmåga och för skrivningen. Eftersom högläsningen oftast har som 
ändamål att föra över ett innehåll från en person till en annan har den ett socialt värde och ger 
även tillfälle till gemenskap. Vidare skriver Ejeman att många läsforskare betonar betydelsen 
av att läraren läser högt för barnen. Eleverna kan också genom högläsningen få en glimt av 
kvaliteter i litteraturen som kanske inte uppfattas vid enbart tyst läsning. Lundberg (Sandqvist 
& Teleman, 1989) tar också upp vikten av högläsning för barn. Han menar att högläsning gör 
att eleverna förstår hur läsningen går till, vad läsningen går ut på och att man kan känna glädje 
och spänning i läsningen. Högläsning utvecklar barns föreställning om hur berättelser är 
uppbyggda. Lindhagen (1993) som är specialpedagog skriver att barnen genom högläsning får 
höra välformulerande och välutvecklande meningar. Just folksagorna är skrivna på ett rikt 
poetiskt språk som tilltalar barnen. Många sagor har ett begränsat ordförråd, där samma 
mening eller ordvändning återkommer regelbundet. På så sätt nöts formuleringarna 
automatiskt in och barnens ordförråd utvidgas omedvetet. Ejeman (1987) skriver att 
ordförrådet barnen får ta del av genom högläsningen, ligger på en annan nivå än det talade 
språket. Bettelheim (1980) och Pramling (1993) säger båda att läsning av folksagor och andra 
berättelser ger nya erfarenheter och erbjuder barnens fantasi nya dimensioner, sådana som de 
inte skulle kunna upptäcka lika bra på egen hand. 
 
Att utveckla fantasin 
 

Fantasi är ett stort begrepp anser Berefelt (1993) och det kan vara svårt att definiera. Vidare 
säger han att ordet fantasi hör till alldagligheterna i vårt språkbruk. Det är inget konstigt med 
det förrän man börjar fundera på vad det egentligen står för. Det är lätt att nämna men svårt att 
förklara. Kåreland (198) skriver att barn är fulla av fantasi och att de använder sig av sin 
fantasi på många olika sätt, tillexempel att fly från verkligheten, se på verkligheten på ett nytt 
sätt, upptäcka nya lösningar på problem eller bearbeta konflikter.  
 
Psykologen Vygotskij (1995) kallade människans kreativa förmåga för fantasi och det finns 
enligt honom ingen motsättning mellan fantasi och verklighet. Fantasi är en medveten form 
som hör ihop med verkligheten på olika sätt. Genom fantasin kan man bland annat tolka 
erfarenheter och känslor. All fantasi är uppbyggd av ämnen som hämtas ur verkligheten och 
ingår i en människas tidigare erfarenheter. Ju rikare verklighet, desto mer möjligheter till 
fantasi och tvärtom. Vygotskij menade att ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer  
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erfarenheter från verkligheten barnet har, desto betydelsefullare och produktivare blir dess 
fantasi. Han menar också att barnens fantasier inte stannar kvar inom drömmarnas domäner, 
utan att barnen vill förverkliga sina fantasier och intryck i levande bilder och handlingar. 
Beijer, Rekola & Salazar (1988) skriver att det viktigaste är att barnen får använda sin fantasi 
för att hitta lösningar på olika problem och nå det okänd. Utan fantasi kan vi inte förstå hur 
andra människor tänker eller känner. Barnen behöver utveckla sin fantasi, eftersom den är 
nödvändig för att kunna tillägna ny kunskap. 
 
 
Att utveckla skrivandet genom folksagor 
 

Eftersom barn kan ha svårt att uttrycka sina upplevelser i ord och skrift, har de enligt 
pedagogerna Ekström & Isaksson (1997) ett stort behov att få tillgång till bra böcker. Detta 
för att få uppleva och sedan själva få lust att uttrycka sig med ord. Genom att lyssna till 
sagoberättande och annan litteratur, samtala och återberätta, skapas enligt Lindö (1998) så 
småningom goda förutsättningar för att barnen ska kunna bygga upp egna berättelsestrukturer 
med början, mitt och slut i den fria skrivningen. Talpedagogen Hagnäs (1995) anser att fri 
skrivning inte är lätt, barnen måste i tanken kunna planera hur berättelsen ska formas. För att 
kunna skriva en egen berättelse krävs det att barnet har ett brett ordförråd och kan använda det 
på ett bra sätt. 
 
Enligt Molloy (1996) väcks tankar och känslor inom barnen när de får höra sagor. Genom 
skrivandet kan barnet knyta dessa upplevelser till sin egen erfarenhet och sätta in dem i ett 
annat samanhang. Hagnäs (1995) menar att erfarenheter och kunskap är utgångspunkter i den 
fria skrivningen. Utifrån tidigare upplevelser invävda med känslor, blir tankarna först inre tal, 
som omformas till ett talat uttryck. 
 
Folksagor 
 

Vi kommer i vårt arbete med barnen att utgå från folksagor. Folksagor är som Lindhagen 
(1993) och Nettervik (1994) skriver mycket gamla berättelser som muntligt har berättats från 
generation till generation i århundraden. Nettervik skriver också att olika former av muntlig 
berättande har funnits hos de flesta folk, och vissa sagor finns spridda över stora områden. 
Bettelheim (1980) skriver att folksagorna är präglade av hundratals människor som berättat 
sagan vidare på sitt sätt. Myter och sagor får sin slutgiltiga form först när de blivit 
upptecknade och inte längre ändras oavbrutet. Innan dess blev dessa sagor antingen förkortade 
eller rikt utbroderande, allteftersom de gick från mun till mun århundrade efter århundrade, en 
del sagor smälte samman med varandra. Sagorna anpassandes efter vad sagoberättaren trodde 
intresserade åhörarna mest, efter vad som upptog honom själv just då, eller efter de problem 
som låg i tiden. 
 
Harriet Söderblom beskriver i detta citat folksagans uppkomst och förändring genom 
tiden: 

Då det, som med tiden skulle bli en saga, berättades första gången, gällde det kanske 
att delge sin omgivning något viktigt som hänt, något ovanligt man iakttagit eller så 
var det kanske ett försök att förklara ett naturfenomen. På sin färd genom tid och 
rum togs berättelsen om hand av både folk och diktare. De växte och förändrades, 
den bearbetades, den påverkades av sina lyssnare och den anpassandes till skilda 
politiska, sociala och religiösa system innan den fick den form vi känner. 
(Lindhagen 1993 s.9) 



 6 

Folksagorna kan delas upp i olika typer som undersagor, novellsagor, djursagor och 
skämtsagor. Sagorna karakteriseras av vissa stående formler och uttryck. Tretalet utnyttjas 
ofta, övernaturliga inslag hör till som talande djur, troll, häxor och drakar. (Kåreland, 1994) 
• Undersagor kallas även äventyrssagor och är den vanligaste typen av folksagor. Det är 

berättelser om hjältar och hjältinnor som möter övernaturliga väsen. Ett exempel på en 
undersaga är Prins hatt under jorden (Swahn 1976). 

• Novellsagor liknar undersagan men är mer realistiska. Huvudpersoner når sitt mål med 
hjälp av sin slughet och förslagenhet, sin oräddhet eller med mycket tur. Ett exempel på en 
novellsaga är Prinsessan i jordkulan (Swahn 1976). 

• Djursagor kännetecknas av att de är liknelser eller moraliska. Huvudpersonerna är 
antingen djur, växter eller saker, som kan tala och tänka som människor (Lindhagen, 
1993). Ett exempel på en djursaga är Hur björnen fick stubbsvans (Swahn 1976). 

• Skämtsagor eller anekdoter är en vanligt förekommande genre, som har tre återkommande 
teman: skämt med andliga handikapp, "fräckisar" och sedelärande sagor (Lindhagen, 
1993). Ett exempel på en skämtsagan är Stor-Pelle och Lill-Pelle (Swahn 1976). 

 
Folkagor kännetecknas på olika sätt och förmedlar alltid ett budskap. Bettelheim (1980) säger 
att budskapet som folksagorna ofta förmedlar lyder man kan inte slippa undan hårda strider i 
livet, de ingår i vår mänskliga tillvaro - men om man inte väjer utan tappert möter oväntade 
och ofta orättvisa prövningar, kommer man att övervinna alla hinder och till slut stå som 
segrare. Bettelheim (1980) och Lindhagen (1993) menar att grundmotiven i sagan är de 
tidlösa motpolerna gott - ont, manligt - kvinnligt, barn - vuxen, dum - klipsk, vacker - ful, 
flitig - lat, liv - död. Det är den lilles kamp mot den store, det godas seger över det onda. 
Sagan handlar om att gå ut i världen, utföra det uppdrag man fått, våga möta och trotsa de 
faror som väntar och slutligen genom segern komma tillbaka och nå den eviga lyckan.  
 
Bettelheim (1980) skriver att det onda är lika mycket närvarande som det goda i folksagorna, 
vilket sällan är fallet i moderna sagor (ex Alfons Åberg) I praktiskt taget alla folksagor har det 
goda och det onda tagit form i några av sagornas figurer och visar sig deras handling, liksom 
gott och ont förekommer bredvid varann överallt i livet. Det är det goda och det onda som 
skapar de moraliska problemen som kräver kamp för att kunna lösas. Ondskan symboliseras 
oftast i den mäktiga jätten eller draken, häxan med sin trollmakt, den listiga drottningen i 
Snövit. Vår tids "snälla" sagor undviker i allmänhet livsproblem och nämner varken döden 
eller åldrandet, gränsen för vårt livslopp eller vår önskan om ett evigt liv. Folksagan däremot 
konfronterar barnet rakt på sak med grundläggande mänskliga förhållanden. Många folksagor 
börjar tillexempel med att en mor eller far dör, i dessa sagor är deras död smärtsamma, liksom 
döden är i det verkliga livet. Men som Lindö (1992) skriver har den äkta folksagan alltid ett 
lyckligt slut. 
 
I vår bakgrund har vi visat på hur talat och skrivet språk hör ihop. Forskningen visar hur 
viktigt det är att barnen blir stimulerade till en språklig nyfikenhet. Språkets roll är att 
förmedla ett budskap och genom forskningen kan man se att kommunikationen har en viktig 
roll i det. Man ska låta barn skriva tidigt och erbjuda barnen skrivsituationer som känns 
meningsfulla och roliga. Det är även viktigt att barnen får skriva mycket. De behöver inte 
kunna allt vad skriftspråket innebär utan man ska låta barnen använda sig av ett aktivt och 
utforskande sätt för att lära sig skriftspråket. Forskningen visar också att det är viktigt att 
barnen får skriva utifrån deras förmåga och sina egna erfarenheter. Högläsning kan stimulera 
barnen på ett bra sätt och inspirera till den fria skrivningen. I detta fall kan folksagor vara bra 
att använda sig av utifrån deras tydliga struktur och fantasifulla innehåll. 
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Syfte 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete är att undersöka hur barns fria skrivning kan utvecklas 
genom arbete med folksagor. 
 
 
Metod 
 
Den praktiska delen av vårt examensarbete utförde vi på en skola i Luleå kommun under sju 
veckor. För att undersöka hur barnens fria skrivning kan utvecklas genom att arbeta med 
folksagor har vi använt oss av metoder som intervjuer, observationer och jämförelser av 
barnens berättelser.  
 
Vi har valt att använda oss av intervjuer (bilaga 1) för att kunna få en inblick i vad barnen 
tänker om deras eget skrivande. Løkken och Søbstad (1995) skriver att intervjuer är en 
nödvändig metod om man vill få en inblick i en annan människas inre verklighet och om man 
ska kunna få ta del av vad barnen tänker och känner. Vi valde att observera barnen 
kontinuerligt med hjälp av loggbok för att kunna få en helhets bild av barnen. Patel & 
Davidson (1994) menar att observationer framförallt är användbara när man ska samla 
information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. Med 
ordet "beteende" menar de i detta sammanhang inte bara fysiska handlingar utan även verbala 
yttranden, relationer mellan individer, känslouttryck och liknande. Vid observationerna har vi 
använt oss av en loggbok. Detta kändes mest relevant utefter det vi har observerat. Arvidsson 
(Løkken & Søbstad 1995) skriver att loggboken från början handlar om en osystematisk 
teknik, där man skriver ner händelser, och samlar anteckningar i en pärm. Det är viktigt att 
man för loggbok kontinuerligt. Då kan den utgöra en värdefull upplagsbok som personalen 
kan använda för att återberätta en händelse, se hur ofta olika skeenden förekommer eller 
avgöra vilka utvecklingstendenser ett visst barn uppvisar. Fördelen med att använda sig av 
loggbok är att man kan fånga upp de naturliga situationerna. För att kunna se om barnens fria 
skrivning har utvecklats har vi valt att jämföra deras berättelser barn för barn.  
 
Försökspersoner 
 

I vår undersökning deltog fem barn, tre flickor och två pojkar, som gick i tredje klass. Urvalet 
av barn bygger på handledarnas förslag utifrån hur gruppen var utformad. Handledarnas urval 
grundade sig på att dessa fem barn fungerade bäst tillsammans och för de ansåg att dessa barn 
hade ett stort intresse för sagor och även ett intresse av att skriva egna berättelser. 
 
Bortfall 
 

Skrivtillfälle två var flicka två borta. 
Lästillfälle tre var pojke ett borta. 
Lästillfälle fyra var flicka tre borta. 
Lästillfälle fem var pojke ett borta. 
Lästillfälle sex var pojke ett endast med vid läsningen av första sagan. 
Lästillfälle sju var pojke ett borta. 
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Material 
 

Intervjufrågor (bilaga 1) 
Loggbok 
Barnens egna berättelser (analysmaterial) 
 
 
Genomförande 
 

Vårterminen 2002 Vecka 18 PM-skrivning 

Vecka 39-40 Vi påbörjade arbetet med bakgrund, syfte och metod. Vi 
sökte forskningslitteratur. Vi träffade våran handledare 
vid några tillfällen. 

Vecka 41-50 Vi fortsatte att jobba utifrån det material vi hade. Vi 
letade även mer forskningsmaterial. Vi träffade våran 
handledare. 

Höstterminen 2002 

Vecka 51 Vi lämnar in bakgrund, syfte och metod och fick godkänt 
för att fortsätta. 

Vecka 12-18 VFU. Vi genomförde den pratiska del av vårt 
examensarbete. 

Vecka 20-21 Vi fortsatte arbeta med vår bakgrund och metod. 
Sammanställning av resultat, diskussion och finslipning 
av vårt arbete. 

Vårterminen 2003 

Vecka 22-23 Slutseminarium och opponering och de sista justeringar 
av examensarbete.  

Tabell 1 Tidsplan för hela arbetet 
 
Genomförande av undersökning 
 

Vi började den praktiska delen av vår undersökning med att intervjua barnen. Intervjun bestod 
av fyra frågor (bilaga 1) som vi gjorde enskilt med barnen. Vi intervjuade även barnen i slutet 
av denna undersökningsdel. Detta för att kunna se om det finns några skillnader i svaren. 
Under intervjuerna befann vi oss på en lugn plats för att barnen skulle kunna koncentrera sig, 
inte tappa intresset eller utsättas för störningsmoment. När vi intervjuade barnen antecknade 
vi deras svar på papper. 
 
 Under praktikperiodens gång har vi kontinuerligt observerat barnen för att se om de spontant 
sätter sig och skriver egna berättelser. Barnens sinnesstämning har vi observerat när de skrivit 
sina berättelser för att se ifall detta har haft någon inverkan på deras berättelser. Vi har också 
observerat barnens egna läsintresse om de gillar att läsa och i så fall vad eftersom detta kan ha 
inverkan på barnens skrivande. Våra observationer antecknade vi i en loggbok. 
 
Berättelserna som barnen skrivit använde vi som analysmaterial för att se hur deras fria 
skrivning utvecklas.. För att se om barnens egna berättelser utvecklats genom arbetet med 
folksagor har vi jämfört berättelserna barn för barn. Vi jämförde den första och andra 
berättelser med deras tredje och fjärde berättelser. När vi jämfört berättelserna har vi tittat på  
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berättelsestrukturen (början, mitt och slut), och om handlingen i deras berättelser blivit mer 
detaljbeskrivande. Vi har även jämfört om man i barnens berättelser kan se om de blivit 
inspirerade och fått idéer från folksagorna. Exempel på hur barnens berättelser kan se ut se 
bilaga 2-6. 
 
Pedagogiskt genomförande 
 

Under den praktiska delen av vårt arbete har den mesta tiden ägnats till att läsa folksagor 
tillsammans med barnen. Vi har haft sju lästillfällen och vid varje tillfälle har vi läst en eller 
två folksagor. Några av dessa sagor har bearbetats efter läsningen genom att vi har samtalat 
om dem tillsammans med barnen. Barnen har även fått rita teckningar till tre av sagorna som 
lästes. Att vi bara bearbetat några av sagorna beror på tidsbrist. Under våra sagostunder har vi 
försökt göra miljön mysig och stämningsfull genom att dämpa belysningen och tända levande 
ljus. När vi haft dessa sagostunder har vi oftast varit i ett litet mysigt rum med soffor att sitta i. 
Vid vissa tillfällen har vi, på grund av lokalbrist, tyvärr varit tvungna att hålla till i ett litet kök 
där endast stolar och bord fanns. Vi började och avslutade den praktiska delen av arbetet med 
att barnen fick skriva egna berättelser. Sammanlagt fick de skriva fyra berättelser var. För en 
detaljerad tidsplan se bilaga 7. 
 
 
Resultat 
 

Vårt syfte med denna undersökning var att undersöka hur barns fria skrivning kan utvecklas 
genom arbete med folksagor. Intervjuer, observationer och jämförelser av barns egna 
berättelser är metoder som vi har använt oss av i vår undersökning. Vi har valt att 
sammanställa resultatet barn för barn, eftersom vi ville ta reda på hur varje enskilt barn 
utvecklats, inte hela gruppen. Intervjuerna redovisas genom att vi sammanfattar svaren från 
båda intervjutillfällena. Vi har även sammanställt de observationer som vi gjort på barnen. 
Resultatet från jämförelserna av barnens berättelser redogör vi för genom att vi först 
sammanfattat handlingarna i berättelserna, och sedan sammanfattat den eventuella utveckling 
som vi sett i barnens fria skrivning. 
 
 
Resultat utifrån flicka ett  
 

Intervjuer med flicka ett 
 

Denna flicka svarade vid båda intervjutillfällena att det var roligt att skriva berättelser då hon 
grundade det på att hon får hitta på i sin egen fantasi. Hennes berättelser brukar ofta handla 
om djur som var kompisar och det kunde vi se i hennes berättelser eftersom alla berättelser 
handlade om djur. I frågan om var hon får sina idéer ifrån kunde vi se en utveckling mellan 
intervjutillfällena. Vid första intervjutillfället fick hon de flesta av sina idéer till hennes 
berättelser från tv och de lekar som hon lekt. Vid det andra intervjutillfället lyfte hon att hon 
hade fått sina idéer från sagan Råttprinsessan som vi hade läst. Vi kunde där se att hon blivit 
inspirerad och fått sina idéer från sagan. Hon tyckte det var lätt att komma på vad hon skulle 
skriva om, och vid det första intervjutillfället motiverade hon det med att hon hade mycket 
fantasier och att hon även brukade sitta och fantisera på lektionerna 
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Observationer utifrån flicka ett 
 

Vi kunde se att denna flicka var väldigt intresserad av sagor. Vi observerade att hon var 
väldigt fokuserad på att lyssna på de folksagor vi läste. Vi upplevde då att hon kopplade bort 
omvärlden och förflyttade sig till fantasins värld. Vi observerade även att hon nästan aldrig 
blev störd av att någon annan satt och pratade och det tror vi beror på att hon hade sådan 
inlevelse med sagan att hon kopplade bort allt annat. När hon fick tillfälle valde hon gärna att 
sätta sig och läsa en bok eller att någon pedagog läste för henne. Hon valde ofta sagor som 
handlade om prinsar och prinsessor. Vi frågade henne varför hon ofta väljer den typen av 
sagor. Hon svarade då att det var för att hon tycker det är roligt med prinsar och prinsessor. 
Fantisera är något som denna flicka gjorde ofta i olika sammanhang. Vi märkte detta bland 
annat när hon lekte, hon var då väldigt fantasifull och hade många idéer. Under de flesta av 
våra skrivtillfällen var flicka ett engagerad när hon skulle skriva sina berättelser. Ibland hade 
dock lite svårt att komma igång med skrivandet.  
 
Jämförelser av berättelser hos flicka ett 
 

Vid skrivtillfälle ett skrev denna flicka en saga som handlade om två ödlor som var kompisar 
och de var rädda för att bli påkörda när de skulle gå över vägen. Vid skrivtillfälle två handlade 
hennes berättelse om Nalle Puh och Nasse som var på stan och skulle handla. Nästa berättelse 
som hon skrev handlade om en mus som var i skogen. Den var lite kuslig för musen hittade en 
grotta men först var musen tvungen att flytta en sten som var i vägen. När musen flyttade 
stenen ramlade musen ner i ett hål och svimmade. Vid skrivtillfälle fyra handlade hennes 
berättelse om två bollar som var kompisar och de gjorde en utflykt till skogen. Det var kusligt 
eftersom de hörde röster och då gick fram till en brun ek. Berättelsen slutade med att de 
hittade guld och sedan levde de lyckliga i alla sina dagar. 
 
När vi jämförde denna flickas berättelser kunde vi se en utveckling i hennes fria skrivning. I 
berättelserna som är skrivna efter arbetet med folksagor är handlingarna mer beskrivande och 
innehåller mer detaljer. I både berättelse tre och fyra beskriver hon tydligt vad 
huvudpersonerna ska packa med sig på sina utflykter. Hon beskriver också miljön runt 
omkring som kuslig. Handlingen i dessa berättelser känns också mer genomtänkt än i de två 
första berättelserna. Berättelse fyra har inte ett lika plötsligt slut som de andra, utan vi 
upplever att hela sagan har ett bra flyt. Vi kunde också genom hennes berättelser se att hon 
inspirerats och fått idéer från folksagornas värld. Under ett lästillfälle läste vi sagan 
Råttprinsessan för barnen och hos denna flicka kunde vi vid hennes tredje skrivtillfälle se i 
hennes berättelse att hon hade inspirerats av sagan. Detta på grund av att sagan handlade om 
en mus, en grotta och en sten. Vid skrivtillfälle fyra kunde vi också se att hon inspirerats av 
folksagorna för de hittar guld, lever lyckliga i alla sina dagar. I många folksagor hittas guld 
och även många folksagor slutar med att de levde lyckliga i alla sina dagar.  
 
 
Resultat utifrån flicka två 
 

Intervjuer med flicka två 
 

Denna flicka tyckte vid båda intervjutillfällena att det var jättekul att skriva egna berättelser. 
Hennes berättelser handlar ofta om djur och detta på grund av att hon har ett stort intresse av 
djur. Hennes berättelser brukar även ibland handla om djur som rymmer. När det gällde 
hennes idéer kunde vi inte se någon utveckling därför att hon inte visste varifrån hon fick sina
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idéer. Däremot på intervjufråga fyra kunde vi se en utveckling. Detta på grund av att hon vid  
det första intervjutillfället tyckte hon att det ibland var lätt att komma på vad hon skulle skriva 
om, men hon var alltid tvungen att tänka. Däremot vid det andra intervjutillfället behövde hon 
inte tänka på vad hon skulle skriva utan hon kom på direkt vad hennes berättelse skulle handla 
om.  
 
Observationer utifrån flicka två 
 

Observationerna visade att denna flicka tyckte om att läsa böcker, det märktes på hennes 
otroliga engagemang vid de olika lässtunderna. Vi observerade att hon nästan dagligen läste 
någonting på fritids, då drog hon sig gärna undan till en lugnare och lite mysigare plats. Hon 
valde oftast att läsa sagor som handlade om djur om det fanns tillgång till sådana böcker på 
grund av att hon hade ett stort intresse för djur. När denna flicka hade fritt arbete på 
arbetsschemat skrev hon gärna egna berättelser. När vi hade läst folksagor för barnen visade 
vi bilder ur sagan och då sa denna flicka att hon inte behövde se bilderna eftersom hon hade 
tänkt sig bilderna själv när hon hörde sagan. Vi fick då intrycket av att hon levde sig in i 
sagans fantasi. Vid skrivtillfälle ett var hon väldigt ivrig att börja skriva och var väldigt 
koncentrerad under skrivningen. Vid skrivtillfälle fyra var hon mycket okoncentrerad vilket 
kan ha lett till att berättelsen blev väldigt kort. 
 
Jämförelse av berättelserna utifrån flicka två 
 

Vid skrivtillfälle ett handlade hennes saga om hunden Tassen och hans matte och husse. Vid 
tredje skrivtillfället handlade sagan om två råttor som lekte prins och prinsessa. Vid det sista 
skrivtillfället handlade hennes berättelse om två fåglar som blev kära i varandra och som 
sedan fick de ungar tillsammans. 
 
Vid jämförelserna kunde vi inte se desto mer utveckling i berättelsernas utformning. Den allra 
första berättelse hon skrev hade en bra beskrivande handling. Slutet på berättelsen kändes som 
ett snabbt avslut. Berättelse tre hade ett bra flyt genom hela berättelsen även om handlingen 
inte var så beskrivande och detaljerande. I den tredje berättelsen kunde vi se att hon 
inspirerats och fått idéer från folksagorna vi läst. Detta på grund av att hennes berättelse 
handlade om prinsar och prinsessor. Den fjärde berättelsen var väldigt kort och hade ett 
snabbt avslut.  
 
 
Resultat utifrån flicka tre 
 

Intervjuer med flicka tre 
 

Intervjuerna visade att denna flicka vid båda intervjutillfällena tyckte att det var väldigt roligt 
att skriva egna berättelser eftersom hon tyckte att hon då fick tillfälle att hitta på själv. Hon 
gillade att skriva berättelser och hennes berättelser kunde handla om vad som helst 
tillexempel om djur. Detta märkte vi i hennes berättelser för de handlade nästa alltid om djur. 
En intervjufråga handlade om varifrån de fick sina idéer när de skrev. Vi kunde hos denna 
flicka se en utveckling på denna fråga mellan de olika intervjusvaren vi fick av henne. Vid det 
första intervjutillfället brukade hon få sina idéer från någon film hon hade sett, och vid det 
andra intervjutillfället kunde hon bara titta på en sak och utifrån den fantisera och på så sätt 
komma på handlingen i berättelsen. Om hon tyckte det var lätt att komma på vad hon skulle 
skriva om kunde vi inte se någon utveckling pga. att hon ibland tyckte det var lätt och ibland 
svårt. 
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Observationer utifrån flicka tre 
 

Observationerna visade att denna flicka inte var så intresserad av att läsa och lyssna på 
berättelser. Vi uppmärksammade detta när vi tillsammans med barnen läste folksagor. Hon 
var okoncentrerad och kunde inte riktigt sitta still. Efter att vi läst sagorna för barnen brukade 
vi pratade om sagan och observerade då hos denna flicka att hon inte kom ihåg så mycket från 
handlingen av sagan. Hon gillade att skriva sagor och frågade vid nästan varje arbetstillfälle  
om de skulle få skriva berättelser för hon gärna ville gärna göra det. 
 
Jämförelser av berättelserna utifrån flicka tre 
 

Vid skrivtillfälle ett skrev denna flicka en saga som handlade om Nasse och Nalle Poou som 
ordnar ett kalas för sina vänner. Vid det andra skrivtillfälle handlade hennes saga om skolans 
miljö. Det var om Sabina och hennes kompis Eva som hade en sträng fröken. Hennes tredje 
saga handlade om Grodan boll och hans bror Grodis som leker och äter. Grodan Boll ritade 
och ritade och ritade tills hans arm inte orkade mer och då tittade de på en film. Vid 
skrivtillfället fyra handlade hennes berättelse om en mus som hette Rosa. 
 
Vi kunde inte hos denna flicka se någon större utveckling efter arbete med folksagor. Den 
första berättelse som hon skrev hade en ganska beskrivande handling. Det var bra flyt i texten 
men slutet var lite plötsligt. I de resterande berättelserna upplevde vi att handlingarna var 
hackiga och inte flöt på så bra och sluten var plötsliga. 
 
 
Resultat utifrån pojke ett 
 

Intervjuer utifrån pojke ett 
 

Utifrån intervjufrågorna fick vi fram att denna pojke gillar att skriva egna berättelser och 
dessutom tycker att det är kul. När han ska skriva berättelser säger han att han inte får sina 
idéer från någonting speciellt utan att han bara fantiserar och hittar på själv. Hans berättelser 
kan handla om vad som helst. Han har inget speciellt som han brukar skriva om utan han 
skriver om olika saker. Denna pojke hade absolut inga som helst problem med att komma på 
vad han ska skriva om i hans berättelser. Han tycker bara att det är lätt att hitta på. Det fanns 
inga väsentliga förändringar i hans svar vid de två olika intervjutillfällena.  
 
Observationer utifrån pojke ett 
 

Denna pojke var lite orolig av sig. Han hade väldigt svårt att koncentrera sig under en längre 
stund. Han gillade inte att läsa och lyssna på sagor, vilket bidrog till att han inte var med vid 
vissa lästillfällen. Vi observerade att denna pojke kunde koncentrera sig bättre på att lyssna på 
sagan om han fick sitta bredvid den som läste. Denna pojke hade ett väldigt stort intresse av 
att skriva. Vid några tillfällen satte han sig vid datorn för där fanns det ett program där man 
kunde skriva egna berättelser. Vi upplevde att pojke ett tyckte att det var jätte roligt att hålla 
på med detta program på grund av att han tillbringade mycket tid med detta dataprogram. 
 
Observationerna visade även att han jobbade bäst om han fick sitta själv vid ett eget bord. Vid 
ett skrivtillfälle blev han väldigt orolig och stressad när han såg att de andra barnen snart hade 
skrivit färdigt sina berättelser vilket ledde till att han förlorade koncentrationen och började 
prata. Vid detta skrivtillfälle var vi tvungen att ta en paus för att barnen skulle få gå ut på rast 
och efter rasten vägrade han att komma och skriva färdigt sin berättelse och det bidrog till att 
berättelse två inte blev färdig. 
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Jämförelser av berättelserna utifrån pojke ett 
 

Vid första skrivtillfället skrev han om två godisberoende godisar som byggde upp en egen 
godisfabrik. Vid andra skrivtillfället började han skriva en fortsättning på första berättelsen, 
där godisarna ville åka på utflykt. Han skrev dock aldrig klart berättelsen. Tredje berättelsen 
handlade om en råtta och en robot som ville börja i ett nytt uppdragsföretag. Den sista 
berättelsen handlade om enfotingen Eynar som letade efter sitt borttappade öga. 
 
I berättelserna som han har skrivit efter arbetet med folksagorna kunde vi inte se någon 
utveckling i hans fria skrivande. Den första berättelse som han skrev var väldigt lång. Den 
hade en väldigt bra beskrivande handling men slutade lite plötsligt. Texten flyter på bra i alla 
berättelser han skrivit. 
 
 
Resultat utifrån pojke två 
 

Intervjuer med pojke två 
 

När vi intervjuade denna pojke fick vi fram att han tycker mycket om att skriva egna 
berättelser. Vid andra intervjutillfället motiverade han det med att han då fick tänka själv. Han 
skriver mest om äventyr, spänning, och humor och idéerna till berättelserna får han mest från 
böcker som han läst. Vid andra intervjutillfället sa han att han även får idéer från filmer. Han 
har inga problem att komma på vad han ska skriva om utan han tycker det är lätt. Han sa även 
vid andra intervjutillfället att han ofta har en berättelse på gång i tankarna, att han börjar tänka 
långt i förväg.  
 
Observationer utifrån pojke två 
 

Observationerna visade att denna pojke var väldigt intresserad av att skriva. Efter första 
skrivtillfället kom han på lunchrasten och frågade om han på fritids fick skriva en fortsättning 
till berättelsen han skrivit tidigare. Han frågade ofta om vi skulle arbeta med att skriva 
berättelser. Denna pojke var väldigt bra på att skriva och hitta på berättelser. Denna pojke var 
i början av arbetet väldigt ivrig att skriva och skrev mycket, men mot slutet skrev han inte lika 
mycket. Vid skrivtillfälle två var han väldigt okoncentrerad när han skulle skriva. Denna 
pojke var också väldigt intresserad av att läsa och när tillfälle gavs läste han gärna.  
 
Jämförelser av berättelserna utifrån pojke två 
 

Vid skrivtillfälle ett skrev han en berättelse som handlade om Sly som var en listig 
inbrottstjuv. Dino och Slax var hans medhjälpare. Några andra tjuvar stal en bok som 
handlade om hur man blir en tjuv. De dödar Slys pappa som försöker stoppa tjuvarna. Sly 
försöker att ta tillbaka boken. Vid skrivtillfälle två handlade berättelsen om Bröderna Slime 
som blir retade av ungarna i byn. Bröderna Slime skulle hämnas, de tänkte skrämma livet ur 
alla. Efter en natt var hela byn tom. Hans tredje berättelse handlade om Walter Melon som är 
en topp hemlig agent. Hans fjärde och sista berättelse handlade om Ray Man och Globox som 
gjorde bus. De plingar på hos en dum tant och sedan går de och lägger sig. 
 
Vi kunde inte se att hans fria skrivning i berättelserna utvecklats efter arbetet med 
folksagorna. Denna pojke har ett bra flyt i texten i alla berättelser. Sluten har dock varit 
plötsliga. Första berättelsen slutade plötsligt eftersom det var bara första delen av berättelsen 
Han sa att han någon gång skulle skriva en fortsättning. 
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Sammanfattning 
 
I resultatet har vi kunnat se att alla barn var väldigt intresserade av att skriva egna berättelser. 
Flickornas berättelser handlade ofta om djur medan pojkarnas berättelser handlade om äventyr 
och spänning. När vi jämförde barnens berättelser kunde vi bara se en utveckling i den fria 
skrivningen hos två barn. Det vi kunde se var att deras berättelser fått bättre struktur, bättre 
flyt och blivit med detaljrika och beskrivande. Vi har också hos dessa barn sett att de 
inspirerats och tagit idéer från folksagorna. Intresset för att läsa och lyssna till folksagor har 
varit delat. Tre av barnen tyckte om våra lästillfällen medan två av barnen visade mindre 
intresse för folksagorna. 
 
 

Diskussion  
 
Tillförlitlighet och giltighet 
 

Det finns naturligtvis många faktorer som kan ha påverkat resultatet. En av dessa är att det var 
handledarna som valde ut de fem barn som ingick i vår undersökning. De valde dessa barn 
utifrån bedömningen att de fungerar bra ihop i grupp och kan arbeta tillsammans och att de 
hade intresse för ämnet. Alla barn i gruppen hade ett stort intresse för att skriva men några 
hade inte samma intresse för läsning. Hade man istället valt ut barnen slumpvis hade nog 
resultatet kunnat se annorlunda ut på grund av att man då kunde ha fått en grupp där vissa 
barn från början inte alls var intresserad av ämnet. 
 
Intervjuerna gjorde vi enskilt med varje barn för att de inte skulle utsättas för 
störningsmoment. Vi hade kunnat använda oss av bandspelare vid intervjuerna för att öka 
tillförlitligheten samt att minska risken att något svar faller bort. Men eftersom vi hade så få 
frågor upplevde vi att det gick bra ändå. Nu i efterhand kan vi känna att intervjuerna inte gav 
oss så mycket. Detta kan bero på fel val av frågor och att vissa frågor inte direkt hade 
anknytning till vårt syfte. Någonting som också kan ha påverkat tillförlitligheten är att vi båda 
är ovana att göra observationer och att vi därför kan ha gjort egna tolkningar av vad vi har 
sett. Genom observationerna har vi dock öppnat för möjligheten att se om det fanns några 
faktorer som kan ha påverkat barnen och på så sätt haft inverkan på deras fria skrivning. Vi 
valde att observera kontinuerligt med hjälp av loggbok för att kunna få en helhets bild kring 
barnen. När man observerar barn påverkas observationerna av ens uppfattning om barnen. Vi 
har dock försökt vara så objektiva som möjligt i vår bedömning. Nu i efterhand har vi kommit 
på ytterligare saker som vi borde ha observerat, tillexempel. vad som kan ligga bakom deras 
sinnesstämning. När det gäller vår metod att jämföra barnens berättelser är det där vi bäst har 
kunnat se hur utvecklingen i deras fria skrivning har skett. Att barnen fick tillfälle att skriva 
fyra berättelser var ett bra val eftersom vi då fick mer material att jämföra. Resultatet kan här 
ha påverkats av att hela jämförelsen baseras på våra egna tolkningar. Det är också svårt att 
veta, efter så kort tid, om resultatet från jämförelser av berättelser är en tillfällighet eller om 
texterna verkligen utvecklats. 
 
Vårt syfte har inte varit så lätt att mäta, men vi känner att vi ändå till viss del har kunnat mäta 
det vi ville mäta. Vi tror dock att vi hade kunnat se mer resultat om detta utvecklingsarbete 
pågått under en längre period.  
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Resultatdiskussion 
 

Vi har genom denna undersökning kunnat se hur barns fria skrivning kan utvecklas genom 
arbetet med folksagor. Alla barn som vi arbetat med har redan från början haft ett stort 
intresse av att skriva egna berättelser. Vid skrivtillfälle två hade vi en kort paus mitt i 
arbetspasset. Innan vi skulle gå ut på rast hade alla barn utom en pojke skrivit färdigt sina 
berättelser. Efter rasten vägrade denna pojke komma tillbaka och skriva klart sin berättelse. Vi 
tror att detta beror på att pojken inte ville sitta kvar ensam och skriva medan de andra barnen 
fick gå till klassrummet och jobba. De flesta av dessa barn tyckte även om att läsa och lyssna 
på folksagor. Vi tror att detta intresse kan ha bidragit till att vi sett en utveckling i några av 
barnens berättelser. Två av barnen har dock varit okoncentrerade och inte alls intresserade av 
att läsa och lyssna på sagorna. Ett av dessa barnen var på grund av sitt ointresse borta vid 
några av lästillfällena och missade då en hel del av sagorna vi läste. Att dessa två barn varit 
ointresserade av läsningen kan vara en orsak till att vi inte kunnat se något resultat i deras fria 
skrivning.  
 
Vi tror att intresset för sagor och högläsning kan ha en viss betydelse för utvecklingen i den 
fria skrivningen. Är man intresserad av någonting har man lättare att ta till sig vad, i detta fall 
folksagorna har att erbjuda. Detta kan till exempel vara fantasi, idéer, uppslag och hur sagor 
och berättelser är uppbyggda. Vi kan dock inte svara på varför vi hos ett av barnen, som var 
intresserad av att läsa och lyssna på folksagor, inte kunnat se någon utveckling i den fria 
skrivningen. 
 
När barnen skriver egna berättelser använder de sin fantasi. Fantasi är någonting som alla barn 
har inom sig. Vi tror att vi genom att läsa folksagor högt för barnen kan stimulera deras 
fantasi eftersom vi tycker att folksagorna har ett fantasifullt innehåll. Både Bettelheim (1980) 
och Pramling (1993) säger att läsning av folksagor erbjuder barnens fantasi nya dimensioner. 
Hos en av flickorna observerade vi att hon under våran högläsning hade väldigt lätt för att 
leva sig in i folksagornas fantasi. Vi tror att högläsning av folksagor kan ha stimulerat hennes 
fantasi. Detta såg vi genom att hon efter arbetet med folksagorna sade att hon hade lätt att 
komma på vad hon skulle skriva om till skillnad från före arbetet med folksagor då hon tyckte 
det var svårt. Det är svårt att se om och hur fantasin har utvecklats hos barnen. Detta eftersom 
fantasi är ett stort begrepp och kan tolkas på olika sätt, men vi har utifrån barnens intervjusvar 
tolkat att deras fantasi utvecklats även om vi kanske inte sett det i deras berättelser. Vi 
upplevde att fantasin hade stimulerats hos en av flickorna, detta på grund av att hon vid första 
intervjutillfället sade att hon fick sina idéer från filmer hon hade sett. Vid andra 
intervjutillfället sade hon däremot att hon bara tittade på en sak och utifrån den kunde 
fantisera ihop sin berättelse. När vi sedan jämförde hennes berättelser kunde vi inte där se 
något tydligt tecken på att hennes fantasi hade utvecklats. 
 
Lindö (1992) menar att genom att lyssna till sagor skapas goda förutsättningar för att barnen 
ska kunna bygga upp egna berättelsestrukturer i den fria skrivningen. Detta har vi kunnat se 
att vissa barn har utvecklat genom att de har fått en bättre struktur, med början, mitt och slut 
som flyter ihop på ett bra sätt i deras berättelser. Genom detta kan vi dra slutsatsen att de 
uppfattat hur en saga är uppbyggd. Detta är någonting våran högläsning kan ha bidragit till. Vi 
kan styrka detta med att Lundberg (Sandqvist & Teleman 1989) skrev att högläsning 
utvecklar barns föreställning om hur barns berättelser är uppbyggda. 
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Vi har också kunnat se att några barn i sina berättelser har inspirerats och fått sina idéer från 
folksagorna. Vi har kunnat se att de från folksagorna vi läst tagit efter vissa figurer (mus, 
prins och prinsessa), saker och ting (ring och grotta) och att de i slutet levde lyckliga i alla 
sina dagar. I vår bakrund skrev vi att barn enligt Björk & Liberg (2001) får goda förebilder 
och bra uppslag för det egna skrivandet genom att läsa mycket själv och lyssna till 
högläsning. Att en av flickorna inspirerats och fått uppslag från en av folksagorna vi läst fick 
vi, förutom att vi sett det i en av hennes berättelser, även bekräftat vid andra intervjutillfället 
då hon sade att hon fått idéer från just den folksagan. 
 
Eftersom alla barnen var så bra på att skriva berättelser som de var, måste det innebära att de 
har ett rätt bra ordförråd. Detta eftersom Hagnäs (1995) menar att det krävs att barn har ett 
brett ordförråd för att kunna skriva egna berättelser. Utifrån våra egna erfarenheter vet vi att 
ett ökat ordförråd leder till att den fria skrivningen utvecklas. Man får fler ord att använda sig 
av och beskriva med och på så sätt blir det lättare att uttrycka sig i skrift. Efter högläsningen 
av folksagor har vi kunnat se att handlingarna i några berättelser blivit mer beskrivande och 
detaljrik. Eftersom vi arbetat med barnen under så pass kort tid är det svårt för oss att säga om 
deras detaljrika beskrivning i berättelserna utvecklats på grund av att deras ordförråd ökat 
eller om det är folksagornas uppbyggnad som bidragit till detta. 
 
Ejeman (1987) skrev att högläsning har stor betydelse för barns språksinne, uttrycksförmåga 
och för skrivningen. Genom denna undersökning har vi dragit slutsatsen att folksagor och 
högläsning kan vara ett bra hjälpmedel för att utveckla barns fria skrivning. Vi anser därför att 
man i skolan och på fritids bör ägna mycket tid till högläsning. Med högläsning kan man 
jobba på många olika sätt. Man kan tillexempel börja skoldagen med att läsa för barnen, för 
att göra högläsningen mer inlevelsefull kan man samtidigt som man läser visa saker som 
förknippas med sagan (prinsesskrona, svärd, guldpengar m.m.). Att uppmuntra barnen att på 
både skol- och fritidstid läsa högt för varandra anser vi vara viktigt. Barnen får då öva sig på 
att läsa och de får även lyssna på sagor. I en pedagogisk verksamhet har man alltid tillgång till 
böcker vilket gör att det blir lätt att läsa högt för barnen.  
 
Vi tycker att det är väldigt viktigt att barnen får ägna sig åt fri skrivning. Utifrån våra 
erfarenheter när vi varit på olika pedagogiska verksamheter har vi fått den uppfattningen att 
den fria skrivningen inte alltid är så "fri". Oftast ska barnen skriva något de varit med om 
under tillexempel helgen eller om de gjort något speciellt i skolan. Vi tycker att barnen ska få 
mer tid till att skriva om precis vad de vill. Detta för att de då får en chans att uttrycka sina 
innersta tankar och får utlopp för sina fantasier. I kursplanen för svenska står det att skolan 
skall sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket. 
(Skolverket 2002) 
 
Vi tycker att detta arbete har varit väldigt lärorikt och roligt att jobba med. Av den 
litteratur vi läst har vi fått många tankar och förslag på hur man kan hjälpa barnen att 
utveckla deras fria skrivning. Som fritidspedagoger känner vi att arbete med sagor är 
något som intresserar oss och att man kan jobba med detta på många olika sätt, 
tillexempel temaarbeten med olika sagoinriktningar. Det är också någonting som man 
kan jobba med både på skoltid och fritidstid. Högläsning är någonting som vi känner att 
vi kommer att ägna mycket tid åt när vi kommer ut i arbetslivet. Detta för att vi under 
detta utvecklingsarbete har fått den uppfattningen att högläsning är mycket viktig för 
barnen.  
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Fortsatt forskning 
 

• Liknande arbete under längre tid (t.ex. en hel termin) med möjlighet till fler sätt att arbeta 
med folksagor 

- Dramatisera folksagor 
- Skriva berättelser oftare, även mitt i sagoläsningsperioden. 
- Återberätta sagor med hjälp av bilder, skriva ner egna versioner. 
- Skriva sagor tillsammans i grupp. 
 

• Arbeta med yngre barn 
- se om det är någon skillnad i resultat jämfört med äldre barn. 

 
• Använda andra sagor än folksagor tillexempel Astrid Lindgren 
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  Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
1. Hur tycker du det är att skriva egna berättelser? 
2. Vad brukar dina berättelser handla om?  
3. Varifrån får du dina ideér när du skriver egna berättelser? 
4. Tycker du att det är lätt att komma på vad du ska skriva om? (motivera svaret) 
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Detaljerad tidsplan 
 

Tidsplan under praktikveckorna 12-18 
 
Vecka 12 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag 

Förberedelser 
inför projektet 
 

Fredag 
Förberedelser 
inför projektet 
 

 
Vecka 13 
Måndag 
Introduktion 
Skrivtillfälle 1 
Intervjutillfälle1 

Tisdag Onsdag 
Skrivtillfälle 2 

Torsdag Fredag 
Lästillfälle 1 

 
Vecka 14 
Måndag 
Lästillfälle 2 
 
 

Tisdag 
Lästillfälle 3 

Onsdag 
Lästillfälle 4 

Torsdag Fredag 
Lästillfälle 5 

 
Vecka 15 
Måndag 
Lästillfälle 6 
 
 

Tisdag 
Lästillfälle 7 
 
 

Onsdag 
Skrivtillfälle 3 

Torsdag 
 

Fredag 
 

 
Vecka 16 Påsklov för barnen 
 
Vecka 17 
Måndag Tisdag Onsdag 

Skrivtillfälle 4 
Intervjutillfälle 2 
 

Torsdag 
 

Fredag 
Avslutning 
 

 
 
När vi planerade sagoprojktet så delade vi upp det i två delar. Första delen innehöll intervjuer 
och skrivtillfälle ett och två. Den andra delen består av sju lästillfällen och skrivtillfälle tre 
och fyra samt att vi intervjuade barnen. 
 
v. 12 
  
Förberedelser inför sagoprojektet. Vi gjorde en sagomapp till barnen där de skulle få stoppa 
sina berättelser och teckningar som de gjort under projektets gång. På framsida av mappen 
hade vi skrivit deras namn och under vecka 13 fick barnen tillfälle att rita en valfri bild på 
framsidan.  
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v.13 
 
Måndag  Skrivtillfälle 1 
Vi har haft introduktion med barnen om vårat sagoprojekt. Vi informerade om att vi jobbade 
med ett utvecklingsarbete och att vi skulle genomföra ett projekt med dem. Vi berättade att 
under projektets gång skulle vi intervjua dem, att de skulle få skriva några berättelser och att 
vi även under projektets gång skulle läsa folksagor. Barnen fick sedan under detta arbetspass 
som var en timme och 40 minuter skriva en egen berättelse inom valfritt ämne. När de var 
färdiga fick de rita en valfri bild på deras sagomapp. I slutet av detta arbetspass så intervjuade 
vi barnen. 
 
Onsdag Skrivtillfälle 2 
Barnen fick under detta arbetspass som var  två timmar skriva en egen berättelse inom valfritt 
ämne. 
 
Fredag Lästillfälle 1 
Vi började med den andra delen av vårat sagoprojekt som innehåller bl.a. att läsa folksagor. 
Vi inledde med att prata om vad en folksaga är och om de har kommit i kontakt med 
folksagor. Vi läste sagan Koka soppa på en spik ur boken Barnens svenska folksagor för 
barnen. Sedan läste barnen tillsammans sagan Aladdin och den underbara lampan ur boken 
Klassiska sagor 
 
v.14 
 
Måndag Lästillfälle 2 
Innan vi började läsa sagan Varför björnen inte har någon svans ur boken Barnens svenska 
folksagor för barnen fick de sätta sig bekvämt i soffan och vi dämpade belysningen och tände 
ljus. Sedan fick barnen läsa sagan Dummerjöns ur boken Barnens bästa sagor för varandra. 
När de hade läst färdigt fick de rita en bild till sagan Dummerjöns. 
 
Tisdag Lästillfälle 3 
Vi hade under detta arbetspass tänt ljus och sedan läste vi för barnen sagan silverklädningen,  
guldklädningen & diamantklädningen ur boken Nordiska folksagor. När vi hade läst sagan 
färdigt samtalade vi om sagan. Vad de tyckte om handlingen i  sagan och hur de hade upplevt 
sagan. 
 
Onsdag Lästillfälle 4 
Innan vi började läsa sagan Jätten och ekorren ur boken Barnens bästa sagor  fick barnen sätta 
sig bekvämt i soffan och vi tände ljus. Barnen fick även under detta arbetspass läsa sagan 
Kung trastskägg ur boken Barnens bästa folksagor för varandra. Som avslutning på detta 
arbetspass fick barnen rita en bild till sagan Kung trastskägg 
 
Fredag  Lästillfälle 5 
Vi gjorde rummet mysigt genom att dämpa belysningen och tände ljus och sedan läste vi 
sagan Grodkungen ur boken Barnens bästa sagor   
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v.15 
 
Måndag Lästillfälle 6 
Vi läste sagan Råttprinsessan för barnen ur boken Barnens svenska folksagor, belysningen var 
dämpad och vi hade tänt ljus. Barnen läste sedan sagan Guldhästen, månlyktan och prinsessan 
ur boken Barnens bästa sagor. Vi arbetade efteråt med sagorna och barnen fick då till uppgift 
att rita en teckning, men de fick välja till vilken av sagorna som de ville rita en bild till. 
 
Tisdag Lästillfälle 7 
Vi läste sagan Jättestugan med korvtaket ur boken Barnens svenska folksagor för barnen. 
Även efter denna saga samtalade vi om den. Vi diskuterade sagans handling och om de tyckte 
att det var en bra saga och i så fall på vilket sätt ? 
 
Onsdag Skrivtillfälle 3 
Barnen fick under detta arbetspass som var två timmar skriva en valfri berättelse och sedan 
fick de till uppgift att rita en bild till sagan som de hade skrivit. 
 
v.17 
 
Onsdag Skrivtillfälle 4 & Intervjutillfälle 2 
Barnen fick även under detta arbetspass som var två timmar skriva en valfri berättelse. När 
barnen var klara gick vi med ett barn i taget iväg till ett mysigt och lugnt ställe där vi inte blev 
störda. Där intervjuade vi barnen med samma intervjufrågor som vi första intervjutillfället. 
 
Fredag Avslutning 
Vi hade avslutning på sagoprojektet. Barnen fick sina sagomappar som vi hade satt ihop och 
de fick även läsa varsin egen berättelse för resten av barngruppen. 
 
 




