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Tänk att få öppna en magisk dörr 
att komma till platser där ingen varit förr 
Att bli någon annan – precis den du vill 

att resa i tiden fast du sitter still 
 

Där finns det kärlek som glöder 
och längtan som blöder 

Ulliga, gulliga, gosiga djur 
människor som skrattar – en sagolik tur 
Det är som att va på ett blänkande hav 
Ja, sånt man får rys-pys på ryggen av 

 
Där finns det kedjor som rasslar 

och råttor som prasslar 
Visslande, tisslande, gnisslande, gnäll 

bråkiga brorsor och mammor med skäll 
Det är som att va på ett stormande hav 
Ja, sånt man får rys-pys på ryggen av 

 
Tänk att få öppna en magisk dörr 

att resa till platser där ingen vart förr 
Ja, tänk att resa fast du sitter still 
det kan man faktiskt ha böcker till 

 
Okänd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
 
För oss har det varit en lång tid fylld med nya kunskaper och erfarenheter. Det tog lång tid 
innan vi kom fram till vad vi ville arbeta med, men när vi väl satte igång gick det av bara 
farten. Strax kan vi blicka fram mot ett långt, lärorikt, intressant och varierande arbete som 
ligger framför oss. 
 
Vi skulle vilja tacka våra handledare, Kristina Brännström och Margot Svensson, för råd, 
hjälp och idéer samt alla barn på respektive praktikställe. Utan er hade vår undersökning inte 
gått att genomföra. Vår vetenskapliga handledare, Dennis Groth, sänder vi även ett tack till. 
En stor eloge ger vi också till oss själva för ett gott samarbete! Sist men inte minst vill vi 
tacka er andra som på något sätt sträckt ut en hjälpande hand, ingen nämnd, ingen glömd! 
 
 
Luleå, maj 2003 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Jenny Norén 
 
 
 
 
……………………………………... 
Jenny Nyström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt 
 
Vårt syfte med examensarbetet var att studera vilken betydelse barnen tillskriver sagorna samt 
undersöka hur sagorna påverkar barnens lek med avseende på vad barnen gör och säger. I vår 
undersökning ingick sammanlagt tio barn, fem från förskolan och fem från förskoleklassen. 
Vi har varje vecka haft kontinuerliga sagostunder tillsammans med barnen. De metoder som 
vi till största del använt oss av är observationer och barnsamtal, samt intervjuer. Det resultat 
vi har fått visar att barnen tagit till sig ord, uttryck och fraser ur sagan. Barnen har stimulerats 
av sagans innehåll som de sedan överfört i leken på ett eller annat sätt. Även barnens fantasi 
har utvecklats på ett lustfyllt sätt. 
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Introduktion 
 
Vi har valt att i vårt examensarbete rikta in oss på sagor, för att se om dessa kan stimulera 
barnens språk-, lek- och fantasiförmåga på ett lekande och lustfyllt sätt 
 
När vi har vår kontinuerliga sagostund tillsammans med barnen kommer vi att titta lite 
närmare på själva lässtunden. Vi vill se om barnen upplever sagan mer positiv när man 
förstärker sagan på ett eller annat sätt. Med att förstärka en saga menar vi bland annat att vi 
använder oss av våra röster, eller av flanobilder och handdockor för att göra barnen mer 
delaktiga och nyfikna på sagostunden. 
 
 
Bakgrund 
 
Förankring i styrdokument 
 
Enligt styrdokument Läroplanen för förskolan/Lpfö-98 ska förskolan lägga grunden till ett 
livslångt lärande, där barnen bland annat ska utveckla sin egen lust och förmåga att leka och 
lära. 
 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter (Lpfö-98, s. 9). 

 
Förskolan ska stimulera och lägga stor vikt vid varje barns språkutveckling och därmed 
uppmuntra och ta till vara barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket. 
 
Enligt styrdokument, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet/Lpo-94 ska skolan lägga 
grunden för ett livslångt lärande där barnen ska utveckla sin nyfikenhet och sin egen lust att 
lära. Det står även att skolan ska utveckla ett rikt och nyanserat språk. Man kan även läsa: 
”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna 
och läsa aktivt och uttrycka idéer i tal och skrift” (Lpo-94, s. 10). Genom att ge barnen tillfällen att 
samtala, läsa och skriva ska varje barn i skolan få möjlighet att tala och därmed få tilltro till 
sin förmåga. 
 
Varför ska man läsa? 
 
Sagor och berättelser har en självklar plats i förskolebarns liv. På de flesta förskolor läser man 
sagor kontinuerligt. När pedagogen ska läsa eller berätta en saga så har det stor betydelse om 
han eller hon är engagerad och lever sig in i vad denne läser. När pedagogen är det så lyssnar 
alltid barnen. Man kan likna pedagogen, som tar fram en bok, med en magnet därför att 
barnen samlas runt denne. Det som är intressant är att barn kan höra samma saga om och om 
igen utan att ledsna (Pramling, (Red.). 1993). 
 
Häggström och Lundberg (1994) skriver att när man läser mycket för barnen gör de tidigt 
viktiga erfarenheter. I böckerna får barnen förebilder och modeller som de vill efterlikna. 
Barnen förstår att läsningen är en värdefull och viktig aktivitet, något som får en central plats 
i deras tillvaro. I och med att man läser för barnet så har det hela tiden tillgång till skrift. 
Barnen börjar så smått förstå vad den skall användas till. De upptäcker till exempel att man 
läser från höger till vänster. I hem där det finns läsande föräldrar får barnen mest troligt vara 
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med om högläsning, och då är det inte ovanligt att barnen får olika föreställningar och 
förväntningar om böcker och läsning långt innan de kan prata. När barnen tillsammans med 
pedagogen bläddrar i bilderböcker lär barnen sig förstå att man ska titta i böcker och bläddra i 
dem och samtidigt vara aktsam samt att man ska följa en viss ordning, att bilderna 
representerar saker och händelser, att böcker kan gälla en påhittad värld. När barnet lär sig 
lyssna till sagor och berättelser börjar barnet allt eftersom att upptäcka symboliska 
möjligheter, alltså förmågan att skapa tänkbara och påhittade världar genom ord. Barnen får 
en ny relation till språket. Barnet lär sig skilja på vad som menas och vad som yttras, mellan 
form och innehåll. Språket blir till objekt för reflektion (figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1—. Figuren visar att, när man läser för barnen för det med sig en rad positiva 
erfarenheter. I och med att barnen lyssnar till sagor utvecklar de en bra relation till språket, 
som senare märks i läsutvecklingen. Från ”Språklekar efter Bornholmsmodellen – 
Handledning I. Häggström & I. Lundberg, 1994, Umeå: Centraltryckeriet. 
 
Söderbergh (1984) skriver i sin bok Barnspråk – forskning och tillämpning att när man läser 
för yngre barn är det viktigt att samla alla barn runt boken så alla kan se både text och bilder. 
Söderbergh anser att varje högläsande pedagog bör ha högst tre barn med vid lässtunden, en i 
famnen och en på vardera sida. Barnen måste hela tiden få vara delaktiga, de måste få avbryta, 
fråga och kommentera den lästa texten. Barnen måste få göra detta därför att de måste få 
komma in i boken och tillägna sig den, stegvis knyta ord, meningar och bilder till sina egna 
erfarenheter. Varje gång man läser lär sig barnen något nytt. Till slut kan man läsa hela boken 
utan att bli avbruten. Från treårsåldern börjar barnen kunna lyssna på sammanhängande 
berättelser samt även själva börja berätta dem. Barnen älskar dessa historier, där den som 
läser använder sig av röst, mimik och gester för att fånga och bibehålla barnens 
uppmärksamhet och även för att illustrera innehållet. Berättelser där barnen lär sig förstå 
språket utan stöd av bilder, där barnet kan skapa egna fantasibilder medan de lyssnar. 
 
I språkstimuleringsprojektet tar Svensson (1989) upp Wells uppfattning att de barn som har 
fått höra sagor och berättelser sen tvåårsåldern har ett bättre talspråk och en bättre 
läsutveckling vid sju år. Wells kunde även se skillnad i föräldrars agerande när de läste böcker 
för sina barn. En del föräldrar läste bara rakt upp och ner utan att ställa frågor eller förklara. 
Medan andra avbröt för att diskutera innehåll, frågor och nya ord. Ytterligare andra valde att 
fokusera på en viss del i innehållet medan de då förde en längre diskussion med barnet, där de 
knöt an till barnets egna erfarenheter. Dessa aktiva förhållningssätt hade en mer positiv effekt 
på barnen än enbart när de vuxna läste texten rakt upp och ner. 
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Sagans beståndsdelar 
 
Arnqvist (1993) skriver att vid olika analyser av sagor har man funnit att en berättelse kan 
delas in i huvuddelar. 

• Ramen: Huvudperson, tidpunkten och platsen för berättelsen presenteras här. 
• Episoden: Den utgör själva berättelsen. 

 
Sedan delas episoden in i ytterligare delar, början, målsättning, försök, den direkta 
konsekvensen och slutet. 
 
Sagostund 
 
Varför är sagostunden självklar? Granberg (1996) skriver i sin bok att sagostunden ofta ses 
enbart som förströelse istället för en pedagogisk uppgift. Man använder sagostunderna för att 
tillfälligt dämpa och samla barngruppen. Alldeles för ofta blir sagan ett bedövningsmedel, 
barnen sövs med sagor, lyssnar på sagoband eller högläsning tills de somnat. För barnen blir 
denna stund en passiv aktivitet där pedagogen är sändaren och barnen är mottagare, det blir en 
så kallad envägskommunikation. Om sagostunden får större betydelse kan de se annorlunda 
ut. Bara genom att lyssna till sagor väcks barnens fantasi. Om sagostunden engagerar och 
lockar barnen att delta aktivt med kommentarer och egna berättelser, utvecklas fantasin 
ytterligare. Barnens initiativförmåga uppmuntras i och med att sagostunden blir en dialog och 
deras självförtroende stärks. Barnens förmåga till koncentration tränas när sagostunden görs 
attraktiv att barnen lyssnar aktivt. Mycket aktiva och stökiga barn kan förvandlas till 
stillasittande och uppmärksamma lyssnare eftersom att sagostunden hjälper dem att behålla 
fantasin inom sig för att aktivt leva ut den. Några av sagostundens pedagogiska uppgifter är 
språkutveckling, där den språkliga förebilden är sagoberättaren, när det gäller uttal, 
meningsbyggnad, nya ord och begrepp. Sagostunden ska vara fantasieggande för att väcka 
fantasi. Barnen blir lockade att använda och vidareutveckla den, samt underhållna för att 
engagera, locka och roa. Kunskaper och erfarenheter lär sig barnen genom lek. 
 
Att läsa för barn 
 
Svensson (1995) skriver i sin bok, för att få en så trivsam sagostund som möjligt bör man 
tänka på att alltid själv läst den bok man ska läsa. På så vis dyker det inte upp några 
överraskningar som skulle medföra rädsla eller något annat som skulle upplevas otrevligt eller 
olämpligt att tas upp vid just det tillfället. Tonfallet är viktigt när man läser oavsett barnets 
ålder. Det är speciellt viktigt när man läser för barn som har svårt att sitta still och koncentrera 
sig på sagan. Sagan blir mer intressant när man varierar tonläge, därför kan man lägga ner lite 
mer energi på tonläge och ansiktsuttryck. Man får inte glömma bort att använda rösten på alla 
de vis. Röstens styrka, tempo, rytmen i språket och pauser har stor betydelse. Även tala högt 
eller viska, läs med svag eller stark röst, med pipig eller basröst, tala sakta eller fort, se glad, 
ledsen, rädd, modig, stolt, ynklig, bekymrad, förvånad, vänlig, elak, allt efter innehållet i 
sagan. Ju yngre barnen är, desto viktigare är det med tonfallet. Det är även viktigt att man 
läser sakta och att man använder sig av minspel. Ögonkontakten är viktig eftersom att 
sagostunden ger samhörighet. Om man läser sakta ges större möjlighet till ögonkontakt. 
 
Vidare skriver Svensson att bilderböckernas syfte är bland annat att ge chans till att tala om 
bilderna. När man talar om bilderna lär sig barnen mycket: former, färger, lägesbegrepp som 
över, under, på, i, framför. Man får chans att fundera om bilderna. Det är ett utmärkt sätt att 
aktivera barnen och de ska vara mentalt aktiva under läsningen. Barnen ska själva tala för att 



 4

öva upp sin språkförmåga. När man talar om bilderna får man reda på om barnen har förstått 
innehållet, ord och begrepp. Ställ frågor under sagostundens gång i stil med ”Hur kan du veta 
det”?, ”Hur kunde det bli så här?”. När man läser en kapitelbok kan man använda sig av 
liknande frågor när man låter barnen återberätta. Men det får absolut inte bli något förhör för 
läsningen ska vara trevlig. Det kan vara bra att tala om bilderna efteråt för annars kan det bli 
långa avbrott och intresset för sagan kan falna. Är det många barn är det bra att man gör klart 
att man visar bilderna innan man vänder blad. Äldre förskolebarn bör få höra böcker som inte 
har så många bilder för att barnen själva ska få fantisera om sagan. Ibland kan det till och med 
vara störande när bilden inte stämmer med vad barnen föreställt sig och inte stämmer med 
texten. Man ska inte avstå från att läsa svårare böcker någon gång då och då. Barn kan njuta 
av ålderdomligt språk som anses vara svårare. Det kan vara både nyttigare och annorlunda 
språkupplevelse när böckerna är svårare. Ju äldre barn man läser för, desto viktigare att 
sagorna är svårare. 
 
Om ett barn inte vill lyssna, locka med att barnet själv får välja bok, men kom ihåg att inte 
tvinga. Man börjar inte tycka om böcker med tvång. Låt barnet få lyssna helt utan krav, för 
sagor ska vara något positivt. Sagor ger större upplevelse och ett rikare språk om man har 
möjlighet att knyta an till något verkligt, något som barnen varit med om. Barnen uppfattar 
innehållet olika beroende på deras varierande erfarenhet. Då och då bör man ta reda på vad 
barnen tänker om texten eftersom att barnen att kanske uppfattar något annat än innehållet. 
Svensson (1995) anser att man någon gång under sagostunden knyter an till det man läser för 
att se om det förstått orden, innebörden till något de varit med om. Om man gör det under 
sagostunden eller efteråt spelar egentligen ingen roll, bara man behåller den röda tråden. Att 
samtala om det lästa påverkar språkutvecklingen mer positivt än om man läser rakt igenom 
utan diskussion. Ibland kan det vara bättre att berätta boken. Det kan vara om man till 
exempel läser åt en blandad grupp där de yngre barnen vill fråga och kommentera bilderna i 
hög utsträckning och de äldre barnen störs när det blir för många avbrott. Men det allra 
viktigaste är att när man läser för barn är att man visar att man själv tycker det är roligt. 
Utveckla gärna din egen lässtil. 
 
Högläsning 
 
Näst efter att krama barn, så är läsningen det bästa vi kan ge dem. De barn som växer upp 
med högläsning, får en bra start i livet. Därför att högläsning bygger upp barnens ordförråd, 
det stimulerar deras fantasi, det skärper deras uppmärksamhet, det ger näring åt deras 
känslomässiga utveckling och öppnar deras ögon för uppbyggnaden av språket. När vi 
pedagoger läser för barnen får vi dem i själva verket att längta efter att de själva skall lära sig 
läsa så fort som möjligt, därför att de förstår, att det är roligt att läsa. Att läsa är kanske den 
enstaka viktigaste sociala faktorn i människors liv idag, därför att den människa som inte har 
språket befinner sig i underläge (Olsson, 1998). 
 
Sterner (1992) menar att när vi pedagoger läser högt för barnen ger det oss ett ypperligt 
tillfälle att sitta ner tillsammans med barnen och läsa och samtala om den text och de bilder 
som finns i boken. Via högläsningen ger man barnen goda möjligheter att möta skriftspråket 
på ett mjukt sätt. Tal– och skriftspråket skiljer sig mycket från varandra. Bland annat så 
utspelar sig barnens talspråk ”här och nu”. De talar med varandra om den leksituation de 
befinner sig i och om sådant som sker just nu. För att barnen skall förstå varandra bättre kan 
vi se att de använder miner, gester och frågor till varandra. Medan den skrivna texten oftast är 
förlagd till en annan tid och författaren till den skrivna texten känner vi sällan och kan därmed 
inte samtala med denne. Vi kan heller inte med kroppsspråk eller frågor påverka texten så 
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som var typiskt för en talsituation. Den skrivna texten är till skillnad skild från här och nu och 
innehåller ett formellt språk med satskonstruktioner som ser annorlunda ut än vi är vana vid i 
samtalssituationer. Det här språket kan verka främmande och svårförståeligt för ett barn som 
kommer till skolan och inte tidigare har stött på det skrivna språket. 
 
När vi till exempel läser kapitelböcker för barn, får de då möjlighet att öva upp sin förmåga 
till att förstå språket i den situation där de endast har orden att lita på. Barnen måste själva 
skapa sig inre bilder och föreställningar för att de ska förstå den lästa texten. Medan 
bilderböckerna stimulerar barnen till intressanta samtal och iakttagelser som de har gjort, men 
kan även vara ett bra stöd till texten, vilket är en bra hjälp, speciellt till små barn (Sterner, 
1992). 
 
Ekström och Isaksson (1997) menar att rim och ramsor, bildberättelser, bilderböcker, allt 
måste man läsa högt för barn som ännu inte är läskunniga. Lusten, njutningen i att lyssna till 
att gå in i berättelsen med sin egen fantasi är det väsentliga vid högläsning och även det 
pedagogiska perspektivet. Den språkliga utvecklingen kan försvaga och försena den 
språkvetenskapliga medvetenheten, som omfattas bland annat av att skilja mellan språkets 
innehåll och form. Detta påverkar även den kommande språkinlärningen vilket ger ett starkt 
skäl till att använda högläsning som språkstimulans. Det sker många lässtimulerande projekt 
runt om i Sverige och världen som visar att om vi dagligen läser för alla barn (från ett år och 
uppåt) i förskolan i en kvart eller mer så når vi mycket god effekt. 
 
Läsvanor grundläggs i tre- till fyraårsåldern skriver Ekström och Isaksson (1997). Daglig 
högläsning är en god vana som kan växa till ett behov. Det är av stor betydelse när 
pedagogerna planerar in högläsningen. Barnen bör vara pigga och sugna, eftersom att det är 
krävande, speciellt om högläsningen sker i grupp. Denna stund ställer höga krav på barnens 
koncentrationsförmåga. Att läsa högt för barn för att de ska somna är knappast klokt. Om 
barnen gillar sagan, blir glada, intresserade och spralliga så motverkar detta insomningen. 
Frågan är om barnen verkligen ska lyssna till högläsning för att slappna av? Att lyssna till 
barnböcker blir mer att koppla på, passagen öppnas till minnet av sinnesupplevelser, 
erfarenheter, öppna för jämförelser, tankar och frågor. Utvilade, livskraftiga barn är 
mottagliga och ser framemot läs och berättar stunden. 
 
Ekström och Isaksson (1997) hänvisar till Bergströms teorier att om vi vuxna kunde se ur 
barnets perspektiv när vi läser och leker tillsammans med barn, skulle vi få ännu roligare och 
skulle lättare följa med varandras impulser till lek och fantiserande. Ett exempel som togs upp 
var när några barn på en förskola vistades ute lekte de en egen påhittad lek, ”hitta en hink”. 
De hittade på och provade vad hinken gick att använda till. När de fick frågan om de kunde 
flera ”hitta lekar” sa de ”hitta en stol”, "hitta en skottkärra” med mera, detta visade sig att 
deras lekinspiration kom från Sven Nordqvists bilderbok Nisse hittar en stol. Även pedagoger 
kan få en del kunskap från denna bok, men då om barns tänkande. 
 
Språket 
 
Skriften utgör för många förskolebarn ett naturligt inslag i tillvaron. Barnen läser böcker och 
tidningar tillsammans med sina föräldrar, de hjälps åt att forma de första bokstäverna och 
tillsammans leker de olika språklekar. Dessa aktiviteter leder till att den språkliga förmågan 
förbättras, vilket i sin tur underlättar läsinlärningen. Men det man ska komma ihåg är att alla 
barn inte växer upp i en miljö som stimulerar språket. Då är det viktigt att förskolan och 
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skolan går in och stöder dessa barn. Det är alltså viktigt att man i förskolan och skolan 
uppmärksammar de speciella behov dessa barn har (Arnqvist, 1993). 
 
Det finns egentligen ingen enhetlig definition av begreppet språk. Men en definition som är 
mycket allmänt hållen är ”alla medel att uttrycka känslor och tankar, ansiktsuttryck och gester likaväl som 
det talade och skrivna ordet” (Alin-Åkerman, 1995, s. 83). 
 
För barnen är språket ett verktyg som ger dem möjlighet att söka sig in och erövra världen. 
Språket är en abstrakt företeelse, det symbolsystem vi använder för att forma vårt 
tankeinnehåll. För att språket ska kunna utvecklas helt och fullt krävs en god miljö, att barnet 
hela tiden uppmuntras och stimuleras. Får barnet rätt stimulans så växer språket fram i takt 
med att nervsystemet utvecklas (Centerheim-Jogeroth, 1988). Hwang och Nilsson (1995) 
menar att barn i femårsåldern har fått sina grunder i grammatik. De hanterar skämt, ordlekar 
och gåtor och har fått ett ökat intresse för skriftspråket. Sexåringen har ett ordförråd som 
omfattar ca 10 000 – 15 000 ord. 
 
Språkstimulans 
 
Slår man upp ordet stimulera i Bonniers ordbok (1999) kan man läsa definitionen ”försöka öka 
aktiviteten hos”. Och det är målet vi har för vår undersökning att försöka öka barnens intresse 
för språk, lek och fantasi med hjälp av sagor. ”Litteraturen i form av sagor och andra berättelser, ger 
nya erfarenheter och stimulans för fantasin. Det symboliska innehållet kan hjälpa barn att bearbeta och förstå 
känslor, upplevelser och intryck.” (Pramling, (Red.). 1993 s. 29). Wik-Thorsell (1974) skriver att man 
bör ge barnen språklig stimulans från tidiga barnaår för att de ska utveckla ett rikt och varierat 
ordförråd. Hon ger i sin bok tipset att sitta ner tillsammans med barnet och se, läsa och prata 
om böckerna, Med detta så utvecklar man en bra kontakt mellan pedagog och barn. När man 
samtalar om det lästa får barnet möjlighet att fantisera och tänka om. 
 
Alla pedagoger och barn inom omsorgssituationer får många tillfällen till nära kontakt och 
kommunikation. Genom att göra situationerna lustbetonade och att personalen svarar på 
barnens kroppssignaler, joller, prat med barnen om nära händelser och knyter ord direkt till 
handling stimuleras barnen att kommunicera. De får då ord- och språkförståelse och blir då 
stimulerade till att själva börja använda ord. Den språkliga utvecklingen sker ihop med och 
samtidigt som den hör ihop med barnets utveckling. Barnet behöver få stimulans för att det 
ska ske någon utveckling. Därför har vi vuxna en viktig roll, att ofta tala med barn, lyssna på 
dem och berätta för dem, på detta sätt stimulerar vi ordförrådet, uttrycksförmågan, 
meningsbyggnad och grammatiken. Det viktiga är att berätta, läsa, sjunga, rimma och ramsa 
för barn. Vuxna ger språkstimulans om de umgås, leker, och har roligt tillsammans med 
barnen (Granberg, 1996). 
 
Viktigt för barns språkstimulans: 
 

• nära kontakt med vuxna, 
• vuxna som understöder talet med gester, tonfall, och rörelser, 
• vuxna som sätter ord på vardagens ting, händelser, och känslor, 
• vuxna som är lyhörda och lyssnar aktivt, 
• vuxna som för en dialog med barnen, 
• rim och ramsor, 
• musik, rörelse, visor, sånger, dans och rytmik, 
• sagor och berättelser, gärna med egna ord (Granberg, 1996). 
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Människans språkutveckling pågår hela livet. Ordförrådet utökas med nya synonymer, ökar 
ordförståelsen och grammatiken förfinas (Granberg, 1996). 
 
Lek 
 

Rätt till vila och fritid: 
 
1.  Alla barn och ungdomar har rätt till vila och fritid, lek och fritidsaktiviteter som passar deras 

ålder. De har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
2.  Staten ska sträva efter att alla får samma möjligheter att delta i kultur– och fritidsaktiviteter 

(Barnkonventionen, artikel 31). 
 
Enligt Olsson (1998) finns det många barn i världen som inte får leka. Många barns vardag är 
full av arbete så det ges ingen tid över till lek. Medan det finns andra barn som lever under 
omständigheter där de inte har utrymme för lek. Men i Sverige, där barnen skulle kunna få 
vara barn så länge de behöver, får de inte alltid vara det, därför att vuxna på olika sätt hetsar 
dem till att bli brådmogna. Barnen får inte en ärlig chans att bearbeta den ondska de får ta del 
av på ett konstruktivt sätt. Istället för att barnen får ta del av till exempel nyhetssändningar 
som beskriver människors lidande över hela världen, ska vi skydda dem så långt det är 
möjligt. I och med att vi vuxna gör det så ger vi barnen den grundtrygghet som krävs för att 
de, när de är mogna för det, ska orka, vilja och kunna förändra rättvisor. Dessutom räcker det 
inte med den verkliga ondskan, utan genom video, dataspel, TV-spel och andra medier får 
barnen även ta del av dessa fiktiva förskönade våldsprogram, som de måste bearbeta i leken. 
 
Vidare skriver Olsson (1998) att om barnen vill leka krig låt dem få göra det, men på egna 
villkor. De behöver inte några vålds- och krigsleksaker, som är kopior på riktiga vapen. 
Risken är då stor att barnen blir lurade att tycka om dödandet för makt, dödandet att få rätt 
och dödande något som lustbetonat. Vi vuxna lär barnen därmed att lösa konflikter med våld. 
För att barn skall utvecklas ordentligt måste de få leka. De barn som inte får leka har ingen 
riktig barndom. Barnens lek borde vara lika självklart som de vuxnas arbete. Man måste 
komma ihåg att leken inte är något tidsfördriv, utan ett sätt för barnen att lära sig leva. Leken 
hjälper alla barn att utvecklas fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. Vi pedagoger har en 
tendens att överaktivera våra barn. Vi måste komma ihåg att barnen inte mår dåligt av att ha 
tråkigt någon gång. Istället så är det bra för dem att sitta och fundera och komma på nya roliga 
lekar. Leken ger också barn sociala färdigheter om vi vuxna låter bli att gå in och styra för 
mycket. Barn får social kompetens via leken, vilket är ovärderligt vid samspel med andra. 
Barn lär sig att leva in i vad andra tycker och säger, de lär sig att själv uttrycka sig och att 
göra kompromisser. Ju tidigare ett barn lär sig leka desto bättre. 
 
Söderbergh (1984) styrker Olssons teorier (ovanstående) att vuxna oftast känner ett ansvar för 
att stimulera barnen. Men författaren poängterar att vi inte får glömma bort att det är viktigt 
att barnen även får tid till stillhet, vila och eftertanke. Barn behöver ”gå ner i varv”, kropp och 
själ skall nå det lugna, det är i detta tillstånd som barnen bearbetar upplevelser och språk. Vi 
pedagoger måste sträva efter rätt avvägning mellan arbete och vila mellan spänning och 
avslappning och en balans mellan barnens fria fantasilek och de aktiviteter och uppgifter 
förskolan kan erbjuda. Gör man detta så främjas barnets utveckling både allmänt och 
språkligt. 
 
Olsson (1998) hänvisar till Bergström, som menar att vi föds som lekande människor och att 
leken innehåller en svart och en vit sida. Den svarta sidan är kaosfylld och destruktiv. Den 
vita sidan skapar ordning. För att få barnen att utvecklas till kulturellt humana varelser måste 
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de få utlopp för kaoset i samband med lek, fantasi och sagor. Problemet idag är inte barnens 
svaga självkänsla. När kaos och ordning möts så får barnet möjlighet att utvecklas. Men om vi 
däremot hämmar barnens lek allt för mycket, blir deras jagkänsla svag  
 
Innebörd och fördel med begreppet lek 
 
Lindqvist (1996) ger i sin bok Lekens möjligheter en definition på ordet lek. ”Leken är ett 
dynamiskt möte mellan barnets inre (känslor och tankar) och den yttre verkligheten. I leken skapas en fiktiv 
situation och i leken gestaltas handlingar. Det är fantasi i handlingen, en verklig situation får en ny och 
främmande innebörd” (Lindqvist, 1996, s.70). Leken handlar även om önskeuppfyllelse. Barnet kan i 
leken göra orealistiska önskningar verkliga. Knutsdotter-Olofsson (1992) skriver, att när barn 
leker skapar de sig en egen inre värld. I leken tränar barnen upp sin föreställningsförmåga 
som är viktig att ha till exempel när man läser böcker. Då kan barnen med hjälp av sin 
föreställningsförmåga se att dessa små svarta tecken som finns i en bok blir till bilder, känslor 
och upplevelser. Den som inte har tränat upp sin föreställningsförmåga har svårt att läsa en 
bok med behållning. När orden inte blir till föreställningar orkar barnen inte lyssna på en 
saga. ”Språket, det talande och det skrivna, bygger på att det associeras till föreställningar och bilder hos 
mottagaren. Annars är språket dött” (Knutsdotter-Olofsson, 1992, s. 87). Leken kan ses som ett 
symbolspråk, som har mycket gemensamt med talspråket. Mellan ett och två årsålder 
utvecklar barnet både sitt tal- respektive lekspråk. ”I både leken och genom talet höjer man sig över 
verkligheten och kan hantera den efter egna idéer” (Knutsdotter-Olofsson, 1992, s. 87). 
 
Knutsdotter-Olofsson (1992) menar att alla barn föds med förmågan att leka. För att barnen 
ska utveckla sitt tal så måste man tala med barnet och lyssna på det likaså måste man leka 
med barnet för att deras lekförmåga ska utvecklas. De barn som inte leker riskerar att bli 
känslomässigt omogna och omedvetna. Känslorna blir inte nog tydliga för dem. Lär sig inte 
barnen att skilja på fantasi och verklighet kan följderna bli katastrofala. Leken stimulerar 
påhittighet och ovanliga lösningar. Det barn som inte leker riskerar att fastna i verkligheten 
här och nu. I och med den bristande föreställningsförmågan så får de svårt att minnas långa 
sekvenser och att överhuvudtaget kunna erinra sig vad de varit med om. Leken är den 
naturligaste formen för barn att vara tillsammans på. I leken tillhandahålls socialkompetens. 
Barnet tar självmant på sig restriktioner och följer lekens regler. I och med att barnet tar på sig 
en annan roll så lär de sig inlevelse och att se på livet utifrån en annans perspektiv, både 
känslomässigt och intellektuellt. Barnen lär sig empati som är grunden för att man inte ska bli 
för självisk. När barnet har medkänsla och hjälpsamhet med i bagaget så blir det populärt 
bland kamrater. 
 
Rollens lekträning minskar asocialt beteende hos barn. De sociala lekreglerna som tränas upp 
är bland andra samförstånd, ömsesidighet och turtagande som är grunden i den mänskliga 
samvaron, bland lekkamrater, i arbetsgruppen, i äktenskapet, i kärleksleken och mellan länder 
och folk. Barnen får även ökad materialkännedom i den varierande leken. När de får hålla på 
med de olika sakerna upptäcker de vad sakerna kan användas till. Det man eventuellt inte har 
får man skapa sig, till exempel ett grytunderlägg till en ratt. Med hjälp av leken tränas alla 
dessa ”förmågor” upp på ett lustfyllt sätt. Där går det som en lek. Det är vi vuxna som bär 
ansvaret att se till att alla barn får leka. ”Leken är naturens egna fiffiga pedagogik.” (Knutsdotter-
Olofsson, 1992, s.96). 
 
Fantasi 
 
När man slår upp fantasi i en Bonniers Svenska ordbok (1999) står det uppfinna eller fabulera. 
Det latinska ordet för fantasi är imaginatio. Imago betyder bild, föreställning eller idé. Fantasi 
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är alltså det man tänker sig. Knutsdotter-Olofsson (1992) menar att med hjälp av 
varseblivning kan vi skapa oss inre synbilder, bilder av ljud, dofter och känslor. Med hjälp av 
fantasin kan vi se saker, höra röster och känna dofter. I fantasin använder man sina 
erfarenheter av det verkliga livet för att skapa något som inte har sin motsvarighet i 
verkligheten. Fantasi är en slags verklighetsflykt, inte flykt från verkligheten utan flykt över 
verkligheten  
 
När barnen leker och skapar sker en omedveten inlärning, ett undersökande och 
experimenterande skriver Knutsdotter-Olofsson (1992). Efteråt kan barnen sällan berätta vad 
de lärt har sig, de bara vet. När barnen söker och upptäcker är de oftast mer medvetna och vet 
vad de har lärt sig. Barn är bra på att använda båda dessa metoder för att vidareutveckla sin 
kunskap. Barnen når fantasin med hjälp av verkligheten. Vi vuxna tror att alla barn kan leka. 
Men för att bli en bra lekare krävs att man leker, leker och åter leker. Fantasin behöver också 
användas och utnyttjas för att flöda. Man måste ha en inre frihet för att kunna ge efter för 
fantasin. Förmågan att fantisera gör oss fria. Vi kan tänka oss det som inte är, att saker 
faktiskt är annorlunda. Då kan vi påverka och förändra. I förmågan att fantisera ligger den fria 
viljan inbäddad. Några kloka ord som Einstein lär ha sagt: ”För att bli en bra forskare behöver man 
höra många sagor.” (Knutsdotter-Olofsson, 1992, s. 77). 
 
Knutsdotter-Olofsson (1992) tar upp om Vygotskys syn på vad som särskiljer lek från fantasi 
och fantasi från lek, är att leken är en slags återskapande av tidigare händelser, i början är 
deras lek mer återupprepat minne än fantasi. Då innehåller den en stor del efterapning. Då 
barnet i sin lek låtsasäter, låtsassover, kör dockvagn med mera. Fantasin är en slags frihet från 
verkligheten, barnen förnyar händelser och omvandlar personer och saker. Fantasin är inget 
man kan anstränga sig till. Den kommer utan förvarning. Den ligger nedbäddad och som 
endast dyker upp för stunden. Påhittigheten har inga gränser. I fantasin kombineras och 
integreras tidigare upplevelser på ett nytt sätt. Fantasin är en nyproduktion, verkligheten är 
fantasins moder. 
 
Utvecklingspedagogik 
 
Pramling, (Red. 1993) skriver att utvecklingspedagogik innebär att man inom förskolan 
arbetar aktivt och medvetet med att utveckla barns erfarenhets värld, det vill säga 
medvetengöra olika fenomen och företeelser i deras omvärld. Det är därför viktigt att 
pedagogen har kunskap om följande: 
 
• ”barns tänkande om det aktuella innehållet man vill att barn skall förstå”, 
• ”ha metodologisk kunskap, till exempel i att intervjua barn och kunna planera verksamheten utifrån 

vad man vill att barn skall förstå”, 
• ”ha tillit till barns förmåga att lära av varandra” (Pramling, (red). 1993, sid. 11). 
 
Det som pedagogen sedan gör med barnen är följande: 
 
• ”att få barnen att tala och reflektera”, 
• ”använda deras tankar som ett innehåll i undervisningen”, 
• ”skapa konkreta situationer i vilka barn har möjlighet att just upptäcka, reflektera, och bearbeta det 

man vill de ska bli medvetna om” (Pramling, (red). 1993, sid. 11). 
 
Pramling (Red.). 1993) fortsätter, man kan finna en hel del forskningsstudier idag som visar 
att det finns två olika förhållningssätt till barn utveckling och lärande inom förskolans värld. 
Det ena perspektivet har psykologiskt antagande och mål, till exempel hur vi skall bli 
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självständiga, kreativa, trygg med mera. Det andra perspektivet har ett pedagogiskt 
förhållningssätt, vilket vi kommer att inrikta oss på. Man har mål i form av vad barn skall få 
lära sig och bli delaktiga i sitt eget lärande. I det första fallet rör det sig om att kunna se barnet 
som en psykologisk varelse och utveckla de förutsättningar som varje barn innehar. I det 
andra fallet ska barnet placeras i centrum som den lärande individen och där aktivt förändra 
förutsättningarna för utveckling. Man kan spåra dessa två perspektiv på pedagogisk 
verksamhet långt tillbaka i historien. Vidare skriver Pramling (Red.), (1993) att ett måste för 
pedagogen är att få barnen att uttrycka på olika sätt sina tankar och funderingar om sagan. När 
man på olika sätt utnyttjar barnens tänkande om sagor och innebörder genom att göra 
variationen synlig för barnen, på olika sätt, det är ett pedagogiskt begrepp. Man som pedagog 
kan skapa situationer där barnen kan reflektera över det område man vill att dem ska utveckla. 
Om man vill lyfta fram sagans struktur kan man läsa många sagor och jämföra dem. Om man 
vill ta fasta på ett visst budskap i en saga kan man hjälpa barnen att förstå detta genom att 
ställa frågor, skapa drama- eller leksituationer, låta barnen gestalta i bild. Något man bör ha i 
minnet är att det är idéernas flöde och mångfalden av dessa som är själva kärnan i en 
omvärldsorienterad utvecklingspedagogik. 
 
Förståelsen som står i fokus för detta gäller sagans form, struktur och innebörd. Kanske det 
kan upplevas underligt att tänka på sagor i samband med kognitiv utveckling hos barn. 
Vanligtvis talar man om att barn bearbetar känslor med sagans hjälp. Den emotionella 
utvecklingen hänvisas till känslor av sorg, rädsla etc. men även glädje och hopp som sagan 
ska väcka hos barn. Sagan hör till fantasi och skapande eller förströelse, alltså sådant som 
många inte kopplar samman med tänkande och lärande. Om man delar upp barnens värld i två 
delar; en som handlar om tänkande och förståelse och en annan med barns känsloliv, gör man 
att grundläggande tankefel. Det är nämligen så att en hjärnhalva hos ett förskolebarn inte kan 
vara i funktion medan den andra halvan vilar. Hos barn är nämligen allting alltid närvarande, 
barn upplever och uppfattar ständigt (Pramling, (Red.). 1993). 
 
Teorier om språk, lek och fantasi 
 
Man kan läsa i Arnqvists (1993) bok om de teorier som i dagsläget påverkar forskning och 
uppfattningar om språket som även tar hänsyn till barnets kognitiva utveckling. De två 
främsta är Jean Piaget (1896–1980) och Lev Vygotsky (1896–1934). Man kan enkelt säga att 
Piagets teorier utgår från att tänkandet påverkar barnens språkliga utveckling medan 
Vygotsky menar att språket styrde den kognitiva utvecklingen. Nedan följer en närmare 
beskrivning på herrarnas teorier. 
 
Arnqvist (1993) hänvisar till Piaget som menar att språket är ett teckensystem som har 
utvecklats i ett socialt sammanhang. Språket är beroende av den kognitiva utvecklingen. 
Utvecklingen av de kognitiva färdigheterna är beroende av individens mognad och hjärnans 
utveckling bestämmer den tankemässiga förmågan. Individens möjlighet till handling är 
bestämmande för utvecklingen, liksom det sociala samspelet påverkar utvecklingen. 
 
Arnqvist (1993) fortsätter med att människan strävar i sin utveckling att anpassa sig till sin 
omgivning. Denna anpassningsprocess är en viktig del i Piagets teorier. Assimilation och 
ackommodation är två viktiga komponenter i anpassningsprocess. Med assimilation menas att 
människan anpassar omgivningen till dig själv, en så kallad inåtgående process. Det sker i och 
med att vi använder vår befintliga tankevärld för att uppfatta omvärlden. Detta får till följd att 
barnen uppfattar världen på ett annat sätt än vi vuxna. Det innebär att barn endast påverkas av 
de saker eller sammanhang som de uppfattar. Ett bra exempel på assimilation är lek, här får 
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saker en annan innebörd än vad den vuxne bennämner saken. En sked kan bli ett flygplan, en 
sten kan bli ett troll. Med ackommodation menas att individen anpassar sig själv till 
omgivningen, en så kallad utgående process. Man kan inte bara ta in information, man måste 
även skapa struktur i vårt sätt att tänka, detta är ackommodationens uppgift. När man imiterar 
tvingas man att förändra oss till att likna imitationsobjektet. När barn leker rollekar måste de 
förändra sitt tankesätt för att inta en viss roll, ”mammarollen” (Arnqvist, 1993). 
 
Arnqvist (1993) hänvisar till Vygotskys teorier om att utvecklingspsykologins viktigaste 
uppgift är att beskriva och förklara de enkla funktionerna ett barn har till de sammansatta 
funktionerna som den vuxne uppvisar. De funktioner som lyftes fram var viljemässig kontroll 
av handlande och logiskt tänkande. I utvecklingen av dessa förmågor utgjorde språket ett 
viktigt inslag. De sammansatta förmågorna som den vuxne behärskar kan inte förklaras 
utifrån medfödda anlag. Det finns inte några underlag till att logiskt tänkande har en genetisk 
grund. Barnet tillägnar sig det logiska och viljemässiga tänkande via kulturarvet. När barnet 
föds är det redan medlem av en kultur genom att överta det kulturella mönstret som barnet 
utvecklas från en stimulistyrd individ till en individ med ett viljemässigt handlande. Den 
synvinkeln av kulturen som i detta sammanhang är av betydelse är språket. Det är med 
språket som ett verktyg som det mänskliga tänkandet utvecklas. 
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Syfte 
 
Syftet är att studera vilken betydelse barnen tillskriver sagorna samt undersöka hur sagorna 
påverkar barnens lek med avseende på vad barnen gör och säger. 
 
Metod 
 
Vi har valt att göra en vetenskaplig undersökning för att se hur man i arbetet med sagor kan 
stimulera barnens språk-, lek-, och fantasiförmåga. Undersökningen har vi att genomfört vid 
sammanlagt 10 tillfällen. Den metod vi har använt oss av är observationer, barnsamtal och 
intervjuer. 
 
Observationer 
 
De observationer vi genomfört har skett efter avslutad sagostund. Tyngdpunkten har vi lagt på 
dessa för att se om barnen stimulerats av sagan vi läst. Vi har koncentrerat oss på barnens 
språk-, lek- och fantasi. Språk- och lekobservationerna har skett vid skilda tidpunkter. Enligt 
Løkken och Søbstad (1995) är det praktiskt omöjligt att hinna uppfatta allt som händer och 
därför brukar man rikta in sig på olika aspekter av barns beteende. Därför har språk- och lek 
observationerna skett vid skilda tidpunkter för att få ut ett så bra resultat som möjligt. 
Författarna anser att dessa observationer är den mest användbara metoden, när man på så kort 
tid vill få ut så mycket information som möjligt av de barn som observeras. Fortsättningsvis 
rekommenderar dessa att man som observatör gör upp ett översiktsschema (bilaga 4) på de 
barn som observeras. Man kan då enkelt pricka av vilka barn som använder sig av språk från 
sagan eller leker något ur sagan. Om man då använder ett sådant översiktsschema under alla 
observationstillfällena är det lättare att se om barnens språk och lek har påverkats av sagorna 
när man gör den slutliga sammanställningen. Vi intog positionen som åskådare när vi utförde 
observationerna och kontinuerligt noterade vi det som hände. Notera gjorde vi med hjälp av 
papper och penna. 
 
Barnsamtal 
 
När vi utförde barnsamtalen var vår utgångspunkt teckningar som barnen fick producera efter 
sagostunden. Vi vill med dessa få fram hur barnen hade uppfattat sagan fantasimässigt och 
språkmässigt (bilaga 5). Doverborg och Pramling (1985) skriver i sin bok ”Att förstå barns 
tankar” att det är bra att använda sig av bilder som utgångspunkt när man vill ta reda på hur 
barn uppfattar och tänker om något. 
 
Intervjuer 
 
Första dagen ställde vi intervjufrågor till barnen (bilaga 1) som rörde ämnet sagor. Vi var här 
intresserade av vilka förväntningar de hade av sagor. Efter andra intervjutillfälle tolkade vi 
hur deras bild av sagan hade förändrats och om den hade gjort det. Vi ville se om någon 
förändring hade skett. 
 
Enligt Løkken och Søbstad (1995) räcker det inte med observationer för att ta reda på vad 
barn tänker, känner och önskar. Man förstärker och får en inblick i vad barnens inre värld när 
man använder sig av intervjuer. Vi har använt oss av strukturerade intervjuer. Det innebär att 
man har gjort intervjufrågorna innan och att de kommer att ställas i en viss ordning. 
Svarsalternativerna kommer att vara öppna, barnen väljer fritt vad denne vill svara. 
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Strukturerade intervjuer är kvalitativa. Vi eftersträvar att få så noggranna beskrivningar som 
möjligt av det vi intresserar oss av. På det sättet kommer vi att få nya perspektiv, insikter om 
förhållande som vi inte tänkt på men som barnet funderar kring. Det är viktigt att barnet får 
använda sig av sitt eget språk, sina åsikter och erfarenheter. Därför är det viktigt att 
pedagogen, som i detta fall är intervjuaren, lyssnar aktivt. Denna typ av intervjuer lämpar sig 
speciellt bra när det gäller barn (Løkken & Søbstad, 1995). 
 
Försökspersoner 
 
Vi har genomfört vår undersökning i två olika barngrupper. Målgruppen var barn som var 
födda 1996 och 1997, med fem barn i varje grupp. Vi ansåg att barnens kön inte hade någon 
som helst relevans för vårt arbete, varför vi valt att utelämna detta. De barn som nämns i 
texten har blivit tilldelade neutrala namn som inte kan kopplas samman med barnets kön.I 
samråd med personalen på förskolan och förskoleklassen gjorde vi ett urval av vilka barn som 
skulle delta i vårt arbete. Urvalet grundade sig på barnens ålder och deras närvaro på 
förskolan respektive förskoleklassen. 
 
Bortfall 
 
Vi har inte haft så stort bortfall, det barn som varit borta har varit sjuka eller lediga. I snitt var 
det två barn borta per tillfälle där förskolan stod för det största bortfallet (bilaga 3). 
 
Material 
 
I vår undersökning utgick vi från 10 skönlitterära barnböcker i kategorierna spänning, 
vänskap, folksagor, sorg och humor. Vi använde oss av dagboksanteckningar som vi förde 
under observationstillfällena och barnsamtalen. Innan praktikperiodens början överlämnade vi 
ett informationsbrev (bilaga 2) till alla föräldrar där vi berättade vad vi skulle göra 
tillsammans med barnen. 
 
Tidsplan 
 
Vårterminen 2002 Vi utformade vårt PM och började söka litteratur till 

vårt arbete. 
Höstterminen 2002 Vi arbetade igenom litteraturen och skrev den 

teoretiska delen av vårt arbete bestående av 
bakgrund, syfte och metod. 

Vårterminen 2003  Vi lämnar ut informationsbrev till föräldrar och 
utförde vår empiri samt sammanställde vårt 
examensarbete. 

 
Genomförande 
 
Vår förberedelse inför arbetet utformade vi så att alla momenten utfördes i tur och ordning. 
Varje sagostund följdes av antingen observationer av barnens lek eller att de själva fick rita 
och berätta vad de hade fastnat för i sagan, så kallade barnsamtal. Detta gjorde vi för att ta 
reda på hur deras språk-, lek- och fantasiförmåga påverkas med hjälp av sagorna. Vid varje 
sagostund läses endast en bok. 
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Vecka 12: 
Vi stiftade bekantskap med barn och personal samt tog ut undersökningsgruppen. Vi gjorde 
även intervjuerna av barnen (bilaga 1). Under veckan hade vi temat spänning på böckerna och 
läste då God natt Alfons Åberg och Milla mitt-i-natten  av Gunilla Bergström med hjälp av 
flanobilder. 
 
Vecka 13: 
Under veckan har vi haft temat sorg och läste då böckerna Pricken av Margaret Rey och 
Hunden Sture blir gammal av Gunilla Ingves. Vi förde hela tiden en dialog med barnen om 
händelserna i böckerna. Barnen fick därefter leka medan vi observerade dem. 
 
Vecka 14: 
Denna vecka hade vi temat vänskap och läste böckerna Svartsjuka – eller kan man vara tre i 
en sandlåda?, som är tagen ur Boken om Bella och Gustav av Eva Eriksson och Ronny och 
Julia längtar av Måns Gahrton utan att visa bilderna sedan fick barnen rita och berätta till sina 
teckningar. 
 
Vecka 15: 
Nu var det dags för temat humor då vi läste böckerna Bajsboken av Pernilla Stalfelt och 
Naken om baken av Martin Olczak och Anna Sandler där vi hela tiden förde en dialog med 
barnen, därefter fick barnen rita och berätta till sina bilder. 
 
Vecka 16: 
På grund av påsklov blev bortfallet för stort för att genomföra vår undersökning 
 
Vecka 17: 
Vi hade temat folksagor under denna vecka och valde därför att fritt berätta ur böckerna De 
tre bockarna Bruse ur Harriette Söderbloms antologi Sagor att läsa och berätta, och 
Rödluvan och vargen av Jan Gustavsson, red. Till vår hjälp hade vi handdockor. Efteråt fick 
barnen leka medan vi observerade dem. 
 
Vecka 18: 
Denna vecka utförde vi intervjuerna (bilaga 1) för andra gången. Tanke var att läsa även 
denna vecka, men på grund av lovdagar så var bortfallet för stort. 
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Resultat 
 
Den grupp vi valde att undersöka är födda 1996 och 1997. Dessa barn kommer från förskolan 
respektive förskoleklassen, med fem i vardera gruppen. I förskolan var tanken att använda oss 
av barn från fyra år och uppåt, men i samråd med handledaren valdes endast de barn som var 
fem år. 
 
Observationer och barnsamtal 
 
Syftet med vår undersökning var att se hur arbete med sagor stimulerat barns språk-, lek och 
fantasiförmåga. Följande har vi kommit fram till inom de olika områdena: 
 
Barnens språk 
Förskolan– Övervägande delen av barnen har stimulerats av sagan vi läst. Vi har upptäckt att 
barnen har tagit till sig ord, fraser och uttryck från de olika böckerna. Ur ett av barnsamtalen 
som vi har haft efter att ha läst Bajsboken (1997) berättade Alex följande till sin teckning: 
”Här är gubben som bajsar och kissar på golvet.” Händelser ur sagan har framförallt visat sig i 
barnens teckningar. Robin har inte agerat som övriga barn vid de olika situationerna. Dennes 
intresse har legat hos andra fiktiva figurer och det har avspeglats, speciellt under 
ritsituationerna. 
Förskoleklassen– Dessa barn har stimulerats av böckerna vi läst. Under samtliga barnsamtal 
och lekobservationer har vi kunnat koppla samman barnens språk med de lästa sagorna. Efter 
att ha hört God natt, Alfons Åberg (1985) berättade Kim så här till sin teckning: ”Här är när 
Alfons borstar tänderna. Och här spiller han i sängen. Här är pappan som säger att han ska 
sova. Han röker pipa. Här är pappan som somnade på golvet efter att ha letat nallen. Alfons 
gråter för han vill inte sova. Här är hans pyjamas.” 
 
Barnens lek 
Förskolan– Vid två av fyra tillfällen har övervägande delen av barnen deltagit i leken och 
visat att de stimulerats av sagan. Under de flesta lekobservationerna har barnens fantasi varit 
mycket god, och delar av de lästa sagorna har återspeglats i deras lek. 
Förskoleklassen– Vid tre av fyra tillfällen har barnen lekt episoder som är tagna från 
respektive sagor. Barnen har dramatiserat och agerat utifrån sagan på ett lustfyllt sätt. Till en 
början lekte varje barn enskilt men allt eftersom tiden gick har ett gott samarbete kunnat ses 
mellan barnen. Ett enskilt barn har dock visat en markant skillnad under dessa observationer. 
Från det första tillfället ville Love inte delta i leken med de övriga barnen, vederbörande blev 
arg när de andra barnen också skulle leka, därför att Love ville vara själv i rummet. Men allt 
eftersom observationstillfällena har gått har en positiv skillnad kunnat ses. Love har blivit mer 
social tillsammans med de andra och vill nu inte sluta när tiden är ute. Barnens fantasiförmåga 
har till största del kunnat utläsas vid de olika leksituationerna. Ett exempel kan vi ge efter att 
ha läst boken Hunden Sture blir gammal (1985). Barnens fantasi fann inga gränser. Eftersom 
sagan fanns med i deras lek, men huvudpersonerna från boken hade förändrats och nu blivit 
till andra djur. 
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Intervjuer 
 
1. Berätta för mig vad du tror att man kan lära sig om sagor 

 
Tolkade svar vid intervjutillfälle 1: 
Förskolan– De flesta barn berättade för oss att de kan lära sig, olika händelser som är hämtade 
ur skönlitterära barnböcker och även av övriga lästa sagor. Ett barn sa till exempel så här: 
”Man kan lära sig att giraffer inte kan komma in i ett hus, att inte en häst kan komma in i ett 
tält, för då blir tältet alldeles för tjock (visar med armarna). Att man inte får luras.” 
Förskoleklassen– Det visade sig att barnen, vid den här tidpunkten var väldigt inspirerade av 
ämnet naturkunskap, eftersom det pågick ett forskningsprojekt i klassen och där av svaren. Ett 
barn sa så här: ”Man kan lära sig om vatten och så” (bilaga 6). 
 
Tolkade svar vid intervjutillfälle 2: 
Förskolan– Det visade att de flesta barnen hade stimulerats av de olika sagorna. Många barn 
hänvisade även nu till sagans händelser och i huvudsak syftade de till böckerna som vi läst. 
Förskoleklassen– Vid detta tillfälle satte barnen däremot deras eget lärande i centrum. De 
syftade nu till att de kunde lära sig, bokstäver och själva läsandet, men det fanns ännu 
svarsalternativ som relaterade till ämnet naturkunskap. Ett barn sa så här: ”Om man läser så 
lär man sig. Men då måste man hitta en bra bok.” Barnen syftade nu mest till skolans 
teoretiska böcker och inte till de böcker som vi har läst (bilaga 6). 
 
2. Berätta för mig varför du tror att vi människor behöver sagor 
 
Tolkade svar vid intervjutillfälle 1: 
Förskolan– Ett fåtal barn ser sagorna som en lärande situation, medan övriga barn finner det 
som en avkoppling. Ett barn sa så här: ”Så man kan sova och så man kan vila fötterna.” 
medan ett annat barn sa så här: ”Roligt, lära sig en massa grejor, dessutom är det viktigt att gå 
på utflykt för då får man veta om naturen.” 
Förskoleklassen– De flesta barnen upplever att vi människor behöver sagor därför att vi ska 
lära oss något. Ett av barnen sa: ”Annars får vi inte veta något” (bilaga 6). 
 
Tolkade svar vid intervjutillfälle 2: 
Förskolan– Endast ett barn ser nu sagorna som något lärande medan de övriga barnen tycker 
att sagorna behövs för en stunds avkoppling. 
Förskoleklassen– Övervägande delen av barnen var ännu inne på att vi människor behöver 
sagor i ett lärande syfte. Ett av barnen tolkade frågan så här: ”Därför att man lär sig saker. Jag 
har faktiskt lärt mig att vara snäll och fundera och vara tyst.” ”Vad menar du med att 
fundera?”, får barnet som följdfråga. ”Du vet, fantisera och sånt.” Barnet har nu fått 
förståelsen, för att man kan ta till sig fantasi och inte enbart lärdom (bilaga 6). 
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Diskussion 
 
Vårt syfte var att undersöka hur vi genom arbetet med sagor kan stimulera barns språk, lek 
och fantasiförmåga. Vi har haft kontinuerliga sagostunder där barnen varit intresserade och 
aktiva. För att nå resultatet har vi använt oss av observationer, barnsamtal och intervjuer. 
 
Tillförlitlighet 
 
De observationer vi använt oss av anser vi hade behövt en längre tid för att utläsa ett bättre 
resultat, eftersom att vi lade tyngdpunkten där. Däremot var tiden till barnsamtalen och 
intervjuerna tillräcklig. Den kvalitativa undersökningen har varit svår att sammanställa på 
grund av att materialet vi fått in från de olika observationstillfällena var relativt omfattande. 
Därför har det varit svårt att få en bra överblick av det insamlande materialet. Att välja en 
metod som lämpar sig bra för kvalitativa studier kan vara svårt. Ett problem med detta är att 
man tolkar resultatet, resultatet kan alltså uppfattas olika beroende på vem som tolkar det. 
 
Resultat diskussion 
 
I leken och under barnsamtalen har vi då kunnat se att barnen tagit till sig ord, uttryck och 
fraser från böckerna. Vi tror att detta har att göra med hur man anordnar själva lässtunden, det 
vill säga hur spännande vi som pedagoger gör den. Då tänker vi framförallt på var och hur 
man sitter, om alla barn ser bokens bilder och om man förstärker sagan på något sätt. Barnen 
har under själva sagostunderna därför visat stort engagemang, nyfikenhet och intresse över de 
lästa sagorna, och därför anser vi att barnen på ett lustfyllt sätt tagit till sig sagans språk som 
senare kan utläsas under barnsamtalen och leken. 
 
Det vi har funderat över är varför barnen i förskolan inte har lekt i så stor grad som barnen i 
förskoleklassen. Faktorer som vi tror kan spela in är framförallt tidpunkten på dagen, men 
även andra betydande faktorer som till exempel vilka aktiviteter barnen varit med om och vad 
och hur de ätit. Detta har även Ekström och Isaksson (1997) visat i sina studier att barnens 
koncentrationsförmåga bör vara på topp under sagostunden. I förskolan har nästan alla 
sagostunder skett efter det att barnen ätit lunch, medan förskoleklassens barn alltid har haft 
sin sagostund direkt på morgonen. Vi tror därför att barnens lek har visats tydligare i 
förskoleklassen eftersom att dessa har varit pigga och alerta. Vi kan koppla samman Love 
med Olssons (1998) teorier om att barn erhåller social kompetens via leken. Det har vart roligt 
att följa dennes sociala utveckling. Eftersom att undersökningsgrupperna var små antar vi att 
detta också kan ha varit en bidragande faktor till att Loves lekvilja utvecklats på ett positivt 
sätt, här i den lilla gruppen har Love funnit tryggheten och vågar därför leka med de andra 
barnen. 
 
Fantasi är en verklighetsflykt, där man inte flyr från verkligheten utan över den istället 
(Knutsdotter-Olofsson, 1992). Detta kan vi då se hos de olika individerna som vi har haft i vår 
undersökningsgrupp, dessa har stimulerats olika beroende på var de befinner sig till exempel 
Robin. Robin är väldigt intresserad av fiktiva figurer varför då dessa återspeglas i många av 
dennes teckningar. Några av teckningarna har även en blandning av fiktiva figurer och sagans 
innehåll. 
 
Är det vi vuxna som är för trångsynta och sätter upp ramarna för vad det är barnen ska 
prestera? Vi har på något sätt redan bestämt hur det ska vara, ett exempel vi kan nämna är när 
barnen skulle leka till boken Hunden Sture blir gammal. Våra förväntningar var då att barnen 
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skulle fantisera utifrån hundar som är sjuka och dör, men så blev inte fallet. Istället fick andra 
djur agera veterinär, hundar, husse och matte. Djur som de använde sig av var bland annat 
antiloper, giraffer, flodhästar och grisar men även klossar och annat byggmaterial fanns med i 
leken. Men handlingen var i det stora hela detsamma som innehållet i sagan. Detta får oss att 
relatera till Knutsdotter- Olofsson (1992), om att barnen omvandlar händelser, personer och 
saker till sin egen förmåga, deras påhittighet har inga gränser. Granberg (1996) stödjer oss i 
vår teori, att om sagostunden engagerar och lockar barnen att delta aktivt med kommentarer 
och egna tankar och ord, då utvecklas deras fantasi än mer. Vi tror att den allmänna osäkerhet 
som Kim har inom sig, beror på dennes dåliga självförtroende och därför vill Kim alltid uppnå 
perfekta resultat. 
 
Vi tar även upp om Knutsdotter-Olofsson (1992) i bakgrunden och hennes teori om att barn 
sällan kan berätta vad de har lärt sig, de bara vet, men genom att de utför något konkret kan de 
direkt säga att de har lärt sig något. Vi knyter samman detta med barnen i förskoleklassen, på 
intervjufrågorna kunde de inte relatera till det här med fantasin utan enbart det som hade med 
naturkunskapen och skriftutvecklingen att göra, alltså saker de får utöva varje dag. Vi undrar 
vart det barn som i intervjufrågorna konstaterade att sagor är bra därför att, ”man kan vila 
fötterna”, fått sin åsikt ifrån. Kan det vara från förskolan där pedagogerna använt lässtunden 
som ett bedövningsmedel för barnen? Vi är rörande överens om att många förskolor endast 
använder just sagostunden som förströelse istället för den lärande situation som den 
egentligen är. Det verkar som att barnen i förskolan sett sagostunden som vi haft som 
avkopplande i och med att flertalet barn vid andra frågetillfället nu ansåg att vi människor 
behöver sagor för avkoppling istället för lärande. 
 
Det vi har observerat nu under undersökningsperioden är att det läses mindre sagor i 
förskoleklass än vad det görs i förskolan, man kan undra varför det är så? De barn som blir 
äldre behöver väl också få ta del av det positiva som sagor för med sig. Svensson (1989) tar i 
sitt språkstimuleringsprojekt upp Wells teorier. Wells menar att, barn som fått höra sagor sen 
tvåårsålder har ett bättre talspråk och en bättre läsutveckling vid sjuårsålder. Det vi menar är, 
om det inte är lika viktigt att man fortsätter läsa för och med barnen från sju år och uppåt? För 
vi människor tar väl till oss ord, uttryck och meningsuppbyggnad hela livet? Det vi måste 
komma ihåg är att detta inte avstannar vid sjuårsålder. 
 
Om man läser läroplanen för skolan, Lpo-94, så får man även då en tankeställare, vi tänker då 
framför allt på lekens betydelse. I förskolans läroplan, Lpfö-98, har leken en betydande roll 
för barns utveckling, men tyvärr finner vi inte ett lika stort utrymme för den i skolans 
läroplan. Hur kan det komma sig att även leken anses som mindre betydelsefull i skolan 
jämfört med förskolan? Här finner man ju också alla kategorier barn som har behovet att leka. 
 
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att gå djupare in på vad det gäller barnens språk och hur det 
utvecklas under en längre tidsperiod. Det vore tänkvärt att göra undersökningen bland yngre 
barn för att se om man får liknande resultat. Vi skulle även tycka det vore väldigt intressant 
om någon pedagog från skolan gjorde liknande undersökningar på barn från sju år och uppåt. 
Det vi har observerat angående sagor, att barnen ser det mer som en vilostund än en lärande 
situation i förskolan, skulle vara tänkvärt att studera vilket syfte sagan egentligen har i 
verksamheten. 
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bilaga 1 
Intervjufrågor 
 

1. Berätta för mig vad du tror man kan lära sig om sagor. 
2. Berätta för mig varför du tror att vi människor behöver sagor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                bilaga 2 
 
 
 
Hej föräldrar! 
 
Vi är två förskollärarstuderande vid Luleå tekniska universitet. Vi 
går sista terminen på utbildningen och ska nu göra vårt 
examensarbete. 
   Examensarbetet kommer att genomföras på två olika förskolor. 
Den praktiska delen kommer att genomföras i barngrupp, och jag, ... 
kommer att vara här på .... 
   Vår praktik pågår under veckorna 12 till 18. 
 
Vi har valt att studera hur man med hjälp av sagor kan stimulera 
barns språk-, lek- och fantasiförmåga. Två gånger per vecka kommer 
vi att anordna en sagostund som sedan följs upp av antingen 
observationer eller barnsamtal. I samråd med personal kommer vi att 
göra ett urval på vilka barn som ska delta i vårt arbete. Vår 
undersökning riktar sig till barn som är födda, 1996 och 1997. 
Undersökningsgruppen kommer att bestå av totalt 10 stycken barn, 
med fem på vardera ställe. 
 
Vid frågor eller synpunkter kontakta gärna oss! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Jenny Norén 
Jenny Nyström 
 
 
 
 



 

      bilaga 3 
Bortfall 
 
 
Böcker:   Förskolan: Förskoleklassen: Summa: 
God natt Alfons Åberg         1             0        1 
Milla mitt-i-natten         3             0        3 
Pricken          3             1        4 
Hunden Sture blir gammal         2             0        2 
Ronny och Julia längtar         0             1        1 
Svartsjuka, eller kan man…        1             0        1 
Bajsboken          2             0        2 
Naken om baken         0             0        0 
Rödluvan          1             1        2 
Bockarna Bruse         2             1        3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      bilaga 4 
Observationsschema av barnens lek 
 
 
Aktivitet:   Barn:  Plats: 
 
 
 
        Saga                      Barnet säger     Barnet gör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      bilaga 5 
Observationsschema av barnens teckningar 
 
 
Aktivitet:   Barn:  Plats: 
 
 
 

Saga   Barnet säger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      bilaga 6 
Intervjusvar 
 
Tillfälle 1 
 

1) Berätta för mig vad du tror man kan lära sig av sagor. 
 
Förskolan 

• Man kan lära sig att giraffer inte kan komma in i ett hus. Att inte en häst kan komma 
in i ett tält, för då blir tältet alldeles tjockt (visar med armarna). Att man inte får luras. 

• Den lilla boken, Kaninen… Att man kan åka ”ruschelkana”. Den, giraff-boken, om 
djuren, om igelkottar. Den där brandbilsboken. 

• Sova, brukar höra min stereo, en saga. Robin Hood. Dyka, att vara kung, att köra bil. 
• Man ska inte gå bort från stigen, inte lämna branden och sånt 
• Att leka med nallar, att äta godis… Leka med flickor. 

 
Förskoleklassen 

• Orden och bokstäverna kan man lära sig 
• Man kan slå upp saker så man får veta. 
• Vet inte 
• Man kan lära sig om vatten och så 

 
Tillfälle 2 
 
Förskolan 

• Att man inte ska skräpa ner i naturen 
• Allt! 

- Vad menar du? 
- Prickiga kaniner 

• Det har du redan frågat. Man lär sig sova. 
• Jag tror man kan lära sig mycket, vara snäll och hjälpsam… Inte vara dum. 

 
Förskoleklassen 

• Att man inte ska bråka… Och vara snäll. Man lär sig vara perfekt i tidens allmänhet. 
• Om man läser så lär man sig, och då måste man hitta en bra bok. 
• Läsa och se 
• Vad de handlar om. Lära sig läsa de vill jag göra. Naturen kan man nog också lära sig 

om… Och andra saker förstås. 
 

2) Berätta för mig varför du tror att vi människor behöver sagor 
 
Tillfälle 1 
 
Förskolan 

• Att man kan lugna ner sig, tror jag, jag vet inte… 
• Läsa. På  sagovilan, för att barnen sover… 
• Man kan lära sig saker… 
 
 



 

       bilaga 6 
 
• Roligt, lära sig en massa grejor, dessutom är det viktigt att gå på en utflykt, för då lär 

man sig om naturen. (Berättar hur stenbumlingar blir till. Inspirerad av tv-programmet 
Hjärnkontoret) 

• Så man kan sova och så man kan vila fötterna. 
 
Förskoleklassen 

• För att lära sig så klart! 
• Annars får man inte veta nåt. 
• För att mamma ska läsa på kvällen. 
• Man kan läsa saker som man kan veta. 

 
Tillfälle 2 
 
Förskolan 

• Därför att man lär sig. Man förstår när man tittat på bilderna. Man kan inte veta vad 
sagor handlar om, om man inte läser dem. 

• Det är skönt… 
• För barnen sover 

 
Förskoleklassen 

• För att lära sig A, B, C 
• För att lära sig läsa, och då lär man sig andra saker 
• För att man lär sig saker. Jag har faktiskt lärt mig att vara snäll och fundera och vara 

tyst… 
- Vad menar du med att fundera? 
- Du vet, fantasi och så… 




