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Abstract 

This study focus on the story and the role of fairytales in the children’s everyday life. My 

concern was that the fairytale is disipering. With the children's everyday life and social proximity 

this paper refers to the children's ordinary residence near their home environment and preschool. 

With fairytale this paper refers to oral storytelling, literature or in any other communicative way 

produced fairytales, intended for children. 

I have done three studies on a preschool department. Two consisting of interviews with 

preschool teachers about the presence of fairytale and one survey which has been distributed to 

the children's caretakers with questions about storytelling in the children's everyday life. 

I have also done an interview with a librarian in a small library and a visit to a hospital on the 

play therapy department. On the play therapy department I also interviewed a preschool teacher. 

All this study has been done to provide a reliable view of the fairytales role in children's lives 

and in their social proximity. 

The responses of the two preschool teachers show: that due to two different personalities of the 

teachers, the fairytales is enriched at the preschool department. This is because the preschool 

teacher’s storytelling differs and this difference increases the children's interest in fairytales. 

The result from the survey was based on ten responses from children caretakers a majority of the 

parents reads stories to children regularly, but only on weekends. Most of the parents believe that 

it is important to read loud to children and nearly as many also take the kids to the library.  

Results from the library showed that their work with storytelling is strongly connected with other 

social networks for children in their home environment. The study on the play therapy showed 

that storytelling speeds up the recovery process of sick children. 

The conclusion is that storytelling is enriched for children at this preschool and that storytelling 

is well integrated in the children’s local environment, and everyday life. 

Keywords: Storytelling, Children, imagination.
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Sammanfattning 
Studien är en empirisk studie om sagans betydelse i barnens vardag. Jag har valt att arbeta utifrån 

kvalitativa metoder och syftet med arbetet är att få vetenskap om sagans betydelse i barnens 

vardag. Bakgrunden är en oro om att sagan håller på att försvinna från barnen i deras 

vardagsmiljö. Med barnens vardag och sociala närhet menas barnens vardagliga vistelse i 

närheten av sin hemmiljö och förskola. Med saga menas i detta arbete muntligt berättande, 

litterärt framställt verk eller på annat kommunikativt sätt framställd berättelse, ämnad för barn. 

Jag har gjort tre undersökningar på en förskoleavdelning. Två bestående av intervjuer med 

förskollärare om sagans vara eller icke vara. En enkätundersökning som har delats ut till barnens 

vårdnadstagare med frågor om sagoläsning i barnens vardag. 

Jag har också gjort en intervju med en bibliotekarie på ett mindre bibliotek och ett studiebesök på 

ett lasaretts lekterapi. På lekterapin intervjuades även där en förskolelärare. Undersökningen har 

varit för att bilda en verklighetsförankrad uppfattning om sagans betydelse i barnens vardag och i 

deras sociala närhet. 

Resultatet från de två förskollärarna visar att tack vare de två olika personligheterna i 

pedagogerna - kom jag fram till att sagan är berikad på denna förskoleavdelning. Detta eftersom 

förskolelärarnas berättartekniker skiljer sig åt vilket ökar barnens intresse. 

Enkätens resultat blev utifrån tio svar att en majoritet av vårdnadshavarna läser sagor för barnen 

regelbundet men enkäten visar även att sagoläsningen nästan bara sker på helger. De allra flesta 

anser att det är viktigt med högläsning för barnen och nästan lika stor del tar även med barnen till 

biblioteket. 

Resultatet från biblioteket visar: att här arbetas det mycket med sagan i samverkan tillsammans 

med andra sociala kontaktnät för barn i deras hemmiljö. Resultatet från lekterapin visar att sagan 

har betydelse som en läkande del för tillfrisknad hos sjuka barn. 

Slutsatsen är: att sagan är berikad för barnen på denna förskoleavdelning med dess närmiljö. 

Nyckelord: Sagoberättande, Barn, Fantasi.



 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Sagan, en introduktion .............................................................................................................................. 1 

1.1 Inledning med syfte ............................................................................................................................. 1 

1.2 Frågor .................................................................................................................................................. 1 

1.3 Definition och Avgränsning ................................................................................................................ 1 

2. Litteratur ................................................................................................................................................... 2 

2.1 Sagan i förskolan ................................................................................................................................. 2 

2.2 Sagan i hemmiljön .............................................................................................................................. 5 

2.3 Biblioteket och barnlitteraturen .......................................................................................................... 5 

2.4 Lekterapin ........................................................................................................................................... 7 

3. Betydelsen av sagor och fantasi .............................................................................................................. 10 

3. 1 Forskning om sagans läkande förmåga ............................................................................................ 11 

4. Metod ...................................................................................................................................................... 13 

4.1 Förskolan ........................................................................................................................................... 14 

4.2 Hemmiljön ........................................................................................................................................ 14 

4.3 Biblioteket ......................................................................................................................................... 15 

4.4 Lekterapin ......................................................................................................................................... 16 

5. Etiska överväganden ............................................................................................................................... 17 

5.1 Etiska överväganden på lekterapin ................................................................................................... 18 

5.1.1 Regelverkets påverkan ............................................................................................................... 18 

6. Resultat ................................................................................................................................................... 19 

6.1 Förskolan – Förskollärarnas syn på sagan ........................................................................................ 19 

6.2 Hemmiljön ........................................................................................................................................ 20 

Tabell 1.1 – Sagor i hemmiljön ................................................................................................................ 21 

Tabell 1.2 – Sagor i hemmiljön ............................................................................................................... 21 

6.3 Biblioteket ......................................................................................................................................... 21 

6.4 Lekterapin ......................................................................................................................................... 23 

6.4.1 Miljön på lekterapin ................................................................................................................... 23 

7. Analys och diskussion ............................................................................................................................. 26 

7.1 Förskolan ........................................................................................................................................... 28 

7.2 Lekterapin ......................................................................................................................................... 29 



 

 
 

7.3 Hemmiljön ........................................................................................................................................ 31 

7.4 Bibliotek ............................................................................................................................................ 31 

8. Summering .............................................................................................................................................. 33 

9. Slutord ..................................................................................................................................................... 35 

Källförteckning ........................................................................................................................................... 36 

Bilaga nummer ett ................................................................................................................................... 38 

Bilaga nummer två .................................................................................................................................. 39 

Bilaga nummer tre ................................................................................................................................... 40 

”Mina vänligaste Tack till er alla” .............................................................................................................. 41 

 

 



 

1 
 

1. Sagan, en introduktion 
I detta avsnitt tas arbetets grundläggande syfte och frågeställningar upp, definitioner och 

avgränsningar presenteras även här. 

1.1 Inledning med syfte 

Varför jag valde sagan till mitt fältarbete som den kvalitativa forskaren är för att sagan står mig 

nära och jag har en oro att sagan håller på att försvinna i barnens vardag. Jag är nu nyfiken om 

min oro är befogad när och var erbjuds sagor till barnen och hur mycket, lite eller kanske inget? 

Är det i berättande form eller i böcker eller kanske i drama eller som flanosagor? Jag är nyfiken 

och vill nu få vetande om den håller på att försvinna i barnens vardag, genom att undersöka 

barnens vardag.  

Mitt syfte är att undersöka hur sagan inkluderas i barnens vardag. För att få vetenskap om detta 

har jag valt att sprida ut mina forskningsområden på olika sociala platser i en mellanstor stad.  

Platserna jag har valt att undersöka är en förskola, ett bibliotek och på ett lasarett. Dessutom 

gjordes ett frågeformulär för att undersöka barnens hemmiljö.  

1.2 Frågor 

• I vilken utsträckning och i vilka sammanhang används sagan i förskolan?  

• Är sagor vanligt förekommande eller håller de på att försvinna i barnens vardag? 

• I vilken form berättas sagan i barnens vardag? Med form menas exempelvis: berättande, 

litterärt, teater och flanosagor.  

1.3 Definition och Avgränsning  

Med barnens vardag menas barnens vardagliga vistelse i närheten av sin hemmiljö och förskola. 

Sagan i detta arbete har en bred tolkning och menas muntligt berättande, litterärt framställt verk 

eller på annat kommunikativtsätt framställda berättelser, ämnade för barn. 
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2. Litteratur  
I detta avsnitt presenteras litteratur, tidigare forskning och andra källor som används i arbetet. 

2.1 Sagan i förskolan 

Gunnar Berefelt prof. i konstvetenskap - beskriver den fantastiska tillgången som fantasins är. 

Utan förundran och nyfikenhet utan nyfikenhet ingen fantasi - utan fantasi ingen nyfikenhet.   

Fantasi kan inte utpekas eller lokaliseras. Men fantasin kan hitta möjliga samband mellan 

tidigare oförenligheter och den livslånga kopplingen till problemlösningssituationer. Genom 

fantasi kan man bearbeta och tillägna sig det obekanta och därefter se en ny utgångspunkt i det 

livslånga åtagandet att förstå. (Berefelt 1993 s, 10) 

Att vara nyfiken är att vilja ta reda på vad man inte begriper och att övervinna sin okunskap, 

okunskapen kallar fantasin till hjälp. Oförmågan kallar nyfikenheten till hjälp. (Berefelt 1993 s, 

11) 

Berefelt beskriver vidare hur Einstein som är medveten om sitt problem startar en komplex 

mental aktivitet i funktion för att söka lösningen. För Lasse liten i sagan är allt obegripligt och 

det vet han själv inte om, men med fantasins hjälp övervinner Lasse sin inkompetens. Både 

Albert Einstein och Lasse liten använder sig av samma resurs (fantasin) men Albert Einstein kan 

med sin erfarenhet och kunskap ha en välgrundad utgångspunkt för sitt frågande. Vi får inte 

glömma att Albert Einstein också en gång har varit en Lasse liten.  

Enligt Berefelt ökar förståelsen med hjälp av fantasin vart än man går för väg som Lasse liten går 

ut i omvärlden med sin okunskap och oförmåga som väcker en nyfikenheten som lockar fram 

fantasin till hjälp.  

Jag tolkar Berefelt som att fantasin också är till hjälp i ett sökande för att ta reda på svaren med 

olika alternativ och på så vis får man en förståelse för omvärlden. Genom en vilja att trots sin 

okunskap och oförmåga att leta och testa med flera alternativ för att få ett rimligt svar. 

Skolverket har gett ut en ny Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 där i kan man läsa 

under rubrik 2.2 utveckling och lärande.  
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Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den 

pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i 

lärandet. (Lpfö 98 reviderad 2010, s. 9)  

Enligt läroplanen är grunden för den pedagogiska verksamheten med barns erfarenheter just detta 

som också påpekas av Gunnar Berefelt (1993,s. 11) påstående utan fråga - ingen fantasi! Barnen 

skall utvecklas i sin takt med fantasi och vilja. Sagor är en berikad och naturlig väg som sprids - 

från generation till generation - oavsett literacitet och kultur - att kunna ge tillfällen till att få vara 

nyfiken med lust till fantasins hjälp, som då blir oändlig. På så vis tror jag att sagan sprider sig i 

hela världen - med samma budskap med mångfald i lärandet. 

Efter att ha läst läraren Arnesson Eriksson beskrivning av förskolan Svejserdalen stämmer allt 

detta in enligt Gunnar Berefelts påståenden. Förskolan Svejserdalens arbetssätt med sagotema 

under en hela läsåret och deras arbetssätt – ingår i helhetssynen på lärandet, där sagan ingår i 

förskolan Svejserdalens sätt att sträva mot läroplanens mål och så har de arbetat i 18år.  

Man får i boken läsa att de arbetar med ett tema under hela läsåret. Sagan blir på så vis synlig 

med en helhetssyn på lärandet som används för att uppnå målen i förskolans läroplan. Här läser 

man om arbetet med sagan i verksamheten med fantasi och skapande. Definitionerna av vad 

sagan är läser man om Svejserdalen: För oss är en saga en barnbok som bygger på fantasi... 

Verksamhet utspelar sig i sagans och fantasins värld. De arbetar med sagan som tema och 

benämner deras arbetssätt - saga som grund för lärande. (Arnesson Eriksson 2009 s.6-13).  

I boken om pedagogerna läses av Marika Lindholm påståenden om filosofen Rudolf Steiner 

(1861-1925) uppvuxen i Österriket, som Waldorfskolan grundare. Läses Steiners intresse för 

pedagogik och läkepedagogik (vård av barn med utvecklingsstörning) erfarenheter som kom 

under två års arbete som privatlärare åt en pojke - som av omvärlden betraktades som svårt 

utvecklingsstörd - pojken som så småningom kom att leva ett normalt liv och utbildade sig till 

läkare. Steiner introducerade en ny helhetssyn på och förståelse av människan, som han 

benämnde ”atroposofi” efter grekiskans antropos (människan) och sofia (visdom). 
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Utgångspunkten för Steiner är människan som en ”treklang” av kropp, själ och ande. (Forsell, 

2005 s. 135-136). 

I Barnets lek och arbete de tre första sjuårs -perioderna Kan man läsa uttalanden från Rudolf 

Steiner: Att barn vill efterhärma vuxenvärlden - Med en vilja till att härma de vuxnas arbete… 

Vidare barnet anpassar sig efter de personer som leder lekskolan och att de stimuleras att 

efterhärma vad de gör… Barnet kommer inte att göra så som man säger att de skall göra. De vill 

efterhärma vad de vuxna gör. Det som barnet ska utföra, måste tas direkt ur livet. Vad som gäller 

i förskolan, det är att barnet måste efterhärma livet. (Steiner Rudolf 2001 s. 9) På så vis blir det 

för mig att pedagogerna på förskolan Svejserdalen är en förebild till alla barn - med att leka 

sagan och dramatisera. 

Fil. Dr och lektor Johansson & Professor Pramling Samuelsson, båda vid Institutionen för 

pedagogkik och didaktik, Göteborgs universitet. Författarna till Förskolan – barns första skola! 

Har båda olika sätt att arbeta med förskoleverksamhet, som praktiker, lärarutbildare, 

forskarstuderande och forskare. Det står i boken att dokumentation ur barns perspektiv hjälper 

barnen att minnas, återberätta, föreställa sig händelser och platser och ger diskussioner med att 

reflektera vidare och utmanas i sina föreställningar om ett visst innehåll. Med hjälp av lärarnas 

utmanade frågor kan också barnen lära sig se likheter, skillnader och samband.  På så vis riktas 

uppmärksamhet mot samma innehåll (Johansson & Pramling Samuelsson red 2003). 

På förskolan har sagan stor betydelse i barnens egna arbeten i sina olika alster med 

dokumentation. Vidare läser man också om sagan som ritas och upprepas med nya alster efter 

sagoberättelser med reflektioner från barnen själva.  

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att synliggöra förskolans verksamhet. I Johansson 

& Pramling Samuelsson (2003) kan man läsa att barnen har dokumenterat folksagan: Rödluvan 

och Vargen före och efter en högläsning. Boken visas först upp med en nyfiken följdfråga av 

läraren till barnen: Vad tror ni barn att sagan handlar om? Läraren ber sedan barnen rita detta.  På 

detta vis dokumenterar barnen själva med sina ritade alster och med ord till berättande, om 

huvudfigurerna i sagan med Rödluvan och Vargen. Efter dess ritade alster blir sagan uppläst av 

läraren. Samma barn ritar återigen samma saga om Rödluvan och Vargen. Men nu med mer 

detaljritade bilder som utrycker känslor och dramatik med vargens vassa tänder. Barnen har på så 
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vis tagit fasta på händelserna i sagan och ger uttryck för olika känslor i sina berättanden om 

upprepade alster om sagan om Rödluvan och Vargen. Nu återberättas sagan med barnens nya 

karaktärer efter att sagan läst upp av läraren, kring det goda och onda i sagan. Barnen visar nu 

upp nya upptäckter i sina ritade alster som dokumentation om sagan Rödluvan och Vargen. Med 

en medkänsla omtanke och hot, skräck eller med glädje och lättnad. (Johansson & Pramling 

Samuelsson red 2003 s, 94-95). Sagor som läses med inlevelse och dramatik i tonrösten, kommer 

barnen att ta fasta på olika händelser ur sagan som visas i barnens alster och i barnens egna 

berättelser i samtal. På så sätt dokumenteras barnens egna tankar om sagan. Rödluvan är en 

folksaga och som alla folksagor brottas det onda med det goda. Sagan Rödluvan bidrar på det 

viset - att barn får lättare att förstå skillnaden mellan ont och gott. Sagan ger på så vis en 

möjlighet för barnen att kunna identifiera sig - med olika sagofigurer och på så vis kan barnen 

känna hopp om framtiden. (Johansson & Pramling Samuelsson red 2003 s, 99). 

2.2 Sagan i hemmiljön 

Bettleheim var en amerikansk barnpsykolog och författare som studerade sagans struktur. Han 

var den som beskriver föräldrars betydelse i rollen med att läsa sagan med en inlevelse och 

känsla - för sina barn. 

Det vill säga öppna för vad sagorna en gång betydde för dem själva när de var barn och 

vad de betyder för dem nu, och för att också deras barn har något att hämta ur sagan för 

egen del, då känner barnen medan de lyssnar att de möter förståelse i sin ömtåliga 

längtan, sina hetaste önskningar, sin allvarligaste oro förtvivlan och likaså i sina största 

förhoppningar. (Bettelheims 1978 s. 185)                      

Längre ner i texten läses: Barnet delar på så vis sitt fantasiliv av de människor som barnet 

behöver och älskar allra mest.  

2.3 Biblioteket och barnlitteraturen 

I Barnboken - genom tiderna påstår Klingberg själv att en pedagogikhistorisk aspekt fått 

dominera i boken. Göte Klingberg är professor emeritus vid Lunds universitet. Han har en 

omfattande forskning om barnlitteratur. 

Vad som behandlas är inte vad barn under olika tider kan ha läst eller fått sig föreläst utan 

vad som utgivits för barn. Jag har heller inte ansett att endast den rent underhållande 
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litteraturen skulle tas med. Läroböcker avsedda för skolan, däri inbegripet ABC-böcker, 

och katekeser har jag emellertid inte behandlat. Principen att endast uppfatta den litteratur 

som barnlitteratur som uttryckligen utgivits. (Klingberg 1962 s. 9) 

De första svenska översättningarna av utländska sagor, gamla välkända böcker fick sena 

utgivningsår, på grund av att tidigare upplagor inte ansågs vara barnupplagor trots en 

barnläsekrets. (Klingberg 1962). 

I slutet av artonhundratalet var ABC-boken en bilderbok med underhållande barnlitteratur och 

före det ansågs boken vara en lärobok. (Hellsing 1999 s.20) Den tidigaste formen av bok för barn 

var just ABC-boken.  

I Läs mig - sluka mig! nämns flertalet barnböcker som finns att låna som barnlitteratur på 

biblioteket. I boken läser man om barnlitteraturen som uppdelad i fyra grupper: Ett – Barnversen. 

Två – Bilderboken. Tre – Barnboken. Fyra – ungdomsboken som är samlade i en volym.  

Författaren Kristin Hallberg med flera välkända barnboksforskare skriver om hur barnbokssynen 

och svensk barnboksforskning har utvecklas och förändrats under de senaste decennierna. Hon 

skriver om hur den svenska barnlitteraturen undersöks. Man kan läsa hur Lagerlöf skrev boken 

om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906-1907) som lärobok 

”beställningsverket” blev en lärobok med fantasi tillsammans med nyttig lärdom till barnen om 

sitt hemland Sverige. Hennes fantastiska berättelser blir mystiska med övergång mellan olika 

tider och världar. (Hallberg (red) 1998 s. 44)   

Boëthius beskriver hur Astrid Lindgren i hennes berättande vanligen läser sina texter själv. 

Sagorna är skrivna för att läsas högt allt är intimt och känslostarkt – hur sagan berättas blir minst 

lika viktigt som vad sagan handlar om.  

Sonja Svensson (Hallberg 1998 s.59) resonerar kring vem man skriver för i samband med Astrid 

Lindgren deklarerade 1983 under rubriken. 

”Varför skriver man barnböcker?”: ”Jag har varken förmåga eller lust att skriva för 

vuxna. Vad folk inte tycks förstå, det är det i stort sett rör sig om två helt väsensskilda 

slag av författare, såna som skriver för vuxna och såna som skriver för barn.” Men Astrid 

Lingren inte bara erkänner sin barnpublik – hon slår fast att hon inte skriver för en vuxen 
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läsekrets utan för ”den rätta, den underbara, den obegripligt entusiastiska, barnen”. 

(Hallberg 1998 (red) s. 59)   

I ”De första svenska bilderböckerna” riktade mor yngre barn läser man om Pelle Snusk (1872) av 

Heinrich Hoffmann, med tio didaktiska bildberättelser med drastiska varningsberättelser. Man 

får veta hur illa det går för barn som leker med elden, suger på tummen, plågar djur eller som 

Pelle snusk – som inte klipper håret, naglarna… bilder ges ut där barnen får se berättelserna… 

(Hallberg 1998 s. 216) 

 

2.4 Lekterapin 

Bettleheim beskriver folksagor och de ingredienser som är nödvändiga för en god saga. Enligt 

J.R.R. Tolkien är de nödvändiga ingredienserna fantasi, hälsobot från djup hopplöshet, flykt utan 

någon stor fara men, mest av allt tröst - som är det bästa sagan kan ge barnet. Gamla kära 

folksagor som alltid har ett lyckligt slut hur förfärliga äventyr det än är - så blir det en vändning 

som gör sagan fullständig – som ger sagan hälsobot till att lyssnaren mår bra från djup 

hopplöshet till tröst. Det står också i texten att barns svar på vilka sagor de tycker bäst om är: 

Nästan aldrig några moderna sagor troligen på grund av sorgligt slut som inte ger tröst och flykt 

som barn behöver i sin uppväxt. Bettleheim tar upp att inget värre hot i livet är att bli övergiven 

alldeles ensamma ”separationsångest” ju yngre vi är, desto grymmare är vår ångest när vi känner 

oss övergivna, barnet går under när ingen beskyddar och tar hand om det. Den största trösten är 

därför löftet att vi aldrig skall bli övergivna eller de levde sedan lyckliga i alla sina dagar. I den 

gamla folksagan får hjälten sin belöning och den onda personen möter sitt välförtjänta öde, mot 

barnets djupa behov av att rättvisan skall segra (Bettelheim 1978, s.173-175).  

Vikten att läsa korta sagor tas upp av Ingrid Pramling med exempel från Miller (1990) som 

följde en grupp treåringar i deras ”läsvrå” det står i boken - att läsa: Korta berättelser är viktigt i 

sig för att stimulera barns språkutveckling. Men också lika viktigt att släppa in barnen med 

diskussioner kring boken för att ge mening och innebörd. Barnen får största behållningen av 

boken/sagan när de kontinuerligt kan avbryta och diskutera med en vuxen – det visar studier om 

största behållningen av sagan. (Pramling 1993 s.84) 



 

8 
 

 I En bra start kan man läsa om läraren Marie Arnesson Eriksson. Som arbetar på Svejserdalens 

rektorsområde om hur de på avdelningen kasperdockan lockar miljön till barnen. Speciellt när 

det är en inskolning på gång. Här har de rikligt med böcker som finns inbjudande i barnens höjd. 

De har gärna böcker med många bilder och färger, tjocka blad som är lättare för barn att bläddra 

i. Djurböcker med foton och böcker med bilder av fordon och maskiner är exempel på dessa 

böcker. De har lite olika böcker på lager och byter ut eller tillför nytt under inskolningen. 

(Arnesson Eriksson 2010 s, 46) 

I slutet av inskolningsperioden har temaarbetet kring sagan redan börjat. Då med en handdocka 

på besök med det aktuella temat i sagoboken. ”Efter sången får barnen syn på något som sticker 

fram under en filt… ett stort paket! I paketet finns en bok… Vi tittar lite på bilderna i boken, 

men sparar läsningen tills vi är indelade i lite mindre grupper”. (Arnesson Eriksson 2010 s, 69-

70) Här på avdelningen kasperdockan tittar man i böcker tillsammans, man pratar och skrattar, 

sjunger sånger - som har med bokens innehåll att göra, som är till den kommande terminen med 

ett nytt tema om en ny saga.  

I Boken om pedagogerna läses om Roger Säljö påståenden om Levi Semenovic Vygotskij (1896-

1934). Vygotskij - forskare, pedagog och visionär, föddes i Orsja i Vitryssland men växte upp i 

staden Gomel som ligger nära gränsen till Ryssland (Forsell, 2005 s. 109-130). Vygotskij är 

fortfarande in på 2013-talet en pedagogisk förgrundsgestalt, han baserade på påstående att 

erfarenheterna bidrar till att barnen har mer material att bygga sin fantasi på för dess skapande 

verksamhet.  

Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större 

mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och 

produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar. (Vygotskij, 1995 s. 20).  

Barn som bär på rädsla är svåra att nå. Michael Lundgren och Lisa Borgström Norrby som är två 

psykologer ger råd i sin bok Sagans läkande kraft med att hjälpa barn som farit illa. Om hur man 

kan möta och bearbeta barnens bortträngda känslor. De påstår att metoder på ett lätt och lekfullt 

sätt når barnens omedvetna och hjälper dem att möta och bearbeta sina bortträngda känslor.  
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De påstår också att det finns olika ingredienser i sagans läkande kraft. Boken lyfter fram en 

förståelse till varför sagan är så pass viktig - just när barn har det svårt. De delar med sig i boken 

om hur man kan hjälpa sjuka barn eller barn i olika kriser med att: 

• Hur man hjälper barnen att bearbeta materialet.  

• Förståelse för vad barnen behöver höra. 

• Hur man skall förmedla sagorna.  

Jag läser att barn som är rädda behåller ofta sina känslor inom sig. De finns skäl till att barn är 

återhållsamma med sina känslor. Barn visar sina känslor med att bli besvärliga - de barnen får 

oftast professionell hjälp utifrån men de barn som behåller känslorna inom sig märks inte på 

detta vis att vara besvärliga utan för stunden är dessa barn lätta att ha med att göra – men längre 

fram i tiden vad händer då? Det vet vi inte, men de vet med sina erfarenheter att sagans roll är en 

viktig del till läkandet och helandet av ett barns barndomstid. (Lundgren och Lisa Borgström 

Norrby 1988 s, 9) 

På Östra sjukhusets barnklinik studerades barn på två kirurgavdelningar, sannolikheten att träffa 

på lämpliga barn mellan cirka 5-12år gamla fanns, barn som kan illustrera kopplingen mellan 

sagor och upplevelser av sjukhusvistelsen. De ansåg också att 14-dagar var en lagom tid för att 

följa sagans process med barnens upplevelser med händelser, och faser i sjukhusbehandlingen.  

Studien beskriver att barnen uppskattade sagor och accepterade snabbt frånvaron av bilder. 

Barnen själva tecknade bilder till sagorna som visade starka känslor som sagan gett uttryck åt. 

(Lundgren och Lisa Borgström Norrby 1988) 

Barns egna upplevelser behöver bearbetas: ”För att erfarenheterna skall utvecklas till kunskap 

och förståelse, fordras att de får tillfälle och hjälp med att reflektera över dem” (Doverborg & 

Pramling 1995 s. 73) Genom att läsa saga tillsammans med en vuxen kommer sagans betydelse 

att ha en läkande effekt för barn. 
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3. Betydelsen av sagor och fantasi 

Bettelheim påstår: Att ett normalt barn med korrekta uppfattningar från verkligheten har kontroll 

över sin fantasi när barnet uppnått en viss mognad. Ett barn som inte uppnått denna mognad 

rycks med i fantasin så den blir tilltrasslad. Så pass mycket att barnet kan ha svårt att skilja 

fantasin från verkligheten. Därför ska sagan för mindre barna ha en tydlig början och ett tydligt 

slut. Detta för att barnet ska veta att nu börjar sagan, fantasins värld. Slutet ska sedan vara tydligt 

så att barnet förstår att nu är sagan slut, fantasin är över och nu är barnet tillbaka till verkligheten. 

Det står i boken om Bettelheims påstående: Att förnuftet inte har kontroll över det omedvetna – 

det är här fantasin skenar iväg för ett barn – som har en omognad i sitt tänkande. Detta på grund 

av brister av information med sina erfarenheter. Bettelheim påstår att det är en av orsakerna till 

varför vi skall läsa sagan med en berättande dialog tillsammans med barn för att tillgodose barnet 

med sin egen erfarenhet med kunskap från sagans värld till verkligheten.  

Annars kan barnet tappa sin kontroll över fantasin från känslor med - från olösta konflikter – då 

blir sagan orolig med en ängslan till barnet. 

Man skall läsa sagan färdigt till slutet av sagan, innan barnets nattsömn. Gör man det hjälper man 

barnet att bemöta sin fantasi till verklighet. Annars kan sagan få med sig otäcka drömmar i 

fantasins värld. 

”Det var en gång” är en bra startfas för sagan till barnen, för att förstå - Nu börjar fantasin med 

sagans värld och då lämnar vi verklighetens värld med vardagen. ”Snipp snapp snut så var sagan 

slut ” är en bra slutfas för sagan till barnen, för att förstå – Nu börjar det verkliga med den 

vardagliga vardagen och då slutar fantasins värld i sagornas värld.  

Med dessa slutord av sagan så förstår barnen att man inte stannar kvar i sagan för alltid.  

När ett barn är fem år så har den starka fantasins värld med barnet släppt till en verklighets 

vardag. Det är här sagorna börjar få sin fulla innebörd enligt Bettelheim nu förstår barnet vad 

som händer i det medvetna planet. Barnet kan nu anpassa sig från fantasi till verklighet. 

(Bettelheim 1978 s, 75-79) 

Fox (2003) tar upp hur Einstein skall ha berättat om en moder som frågat honom - om vad hon 

kan göra för att sonen skulle bli intelligent? Svaret han gav var ”Läs sagor för honom”. Och när 

kvinnan inte blev nöjd med svaret utan undrar vad mer man kunde göra - efter att ha läst sagorna 
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för sonen? Frågar hon Einstein igen. Vad ska jag göra då? Svarade han ”Läs fler sagor för 

honom”.  

Barnboksförfattaren Mem Fox kräver att sagor skall vara uppmärksam på detaljer, att man är 

aktiv till att lösa problem. Att man blir känslomässigt berörd med att störta utför branter och 

sedan klättrar upp igen. Att böcker som läses med lite bilder i gör sagor mycket speciella, 

eftersom att barnen får anstränga sin fantasi mera när den hörs berättas. ”När barnen trollbundna 

lyssnar på orden måste de använda sina hjärnor aktivt för att skapa sina egna bilder och på så sätt 

utveckla fantasin som Einstein ansåg vara så viktig i alla sammanhang”. (Fox 2003 s, 114-115) 

3. 1 Forskning om sagans läkande förmåga  

Michael Lundgren och Lisa Borgström Norrby undersökte sagans möjligheter att nå till barn och 

om hur sagan fungerar med att hjälpa barn i sina kriser 1986. En omarbetning gjordes av deras 

doktorsavhandling Sagans läkande kraft 1988, när avhandlingen gavs ut i bokform.  (Lundgren 

och Borgström Norrby 1988) 

Studien gjordes på ett sjukhus två kirurgavdelningar eftersom att de är välavgränsade och ger 

barnen känslor som rädsla och övergivenhet. På så vis fick de lärdom om hur sagan hjälper 

barnen i sina kriser för att bearbeta sina främmande känslor, som kommer fram när barn blir 

sjuka. Barn på lasarett kan behöva hjälp till tröst och bidrag till läkning med hjälp av sagan.  

Fast (2001) lyfter fram studien av Lundgren & Borgström Norrby och hur viktigt det är att sagan 

förmedlar tröst och hopp genom att sluta lyckligt. Att barnen identifierar sig till en sagofigur som 

oftast har en farlig roll… Så de kan trösta sig med att det är på låtsas i fantasins värld i sagan. 

Vidare i boken står det att ”När den till synes svaga personen i sagan besegrar några av dessa 

faror kan det vara en hjälp för ett barn som brottas med något liknande i sin vardag”. (Fast 2001 

s, 34) 

I sin licentiatuppsats Sagans möjligheter och mening – En pedagogisk analys skriver Anna-Greta 

Magnusson Klint om folksagan som muntlig tradition och konstsaga… med syftet att lyfta fram 

den positiva självbilden betydelse för inlärning och social utveckling. Det påstår att barn skall 

vara medverkande i dialoger och vara en del av ett sammanhang med att vara synliga. På så vis 

vill de studera om man kan påverka jagstyrkan hos barnet med att bli medvetna om sitt 
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egenvärde. Hon menar att meningen är att hjälpa barn bearbeta sin rädsla t.ex. under en 

sjukhusvistelse. (Magnusson Klint 2009 s, 3) 

Mittslutord till tidigare forskning med Lundgren & Borgström Norrby doktorsavhandling och 

Magnusson Klint Licentiatuppsats, samt med resultatet från min egen studie om sagan visar att: 

• Att sagan har en lika viktig roll för alla barn i sin närhet! Men när ett barn är 

känslomässigt i kris så är den ännu viktigare och då helst med sina nära och kära, som är 

ett barns trygghet.  

• Att med hjälp av sagan - kommer vi att stärka barnen med att växa upp till en trygg 

vuxen människa.  

• Det är också genom andra tolkningar av läst litteratur som behandlar sagans läkning som 

stämmer in på allas tres forskningar.   
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4. Metod 

Arbetsmetoden för att undersöka de olika områdena i arbetet skiljer sig åt, i detta avsnitt 

presenteras det specifika arbetssätt som används för att undersöka de olika miljöerna. Etiska 

överväganden genomsyrar dock alla undersökningsområden. 

I boken Etnografi i klassrummet kan man läsa.  

Etnografen önskar försöka förstå människors tankar och uppfattningar om fenomen 

i människans omvärld. I kvantitativ forskning mäter och prövar forskaren 

människors kunskaper. Den kvalitativa forskaren använder sig av observationer och 

intervjuer som redskap i sin forskning. (Kullberg 1996, 2004, s.15) 

För att ta reda på och försöka få en uppfattning om ”Sagan i barnens vardag”. Har jag använt mig 

av dessa tre metoder: etnografi, kvantitativ undersökningar och kvalitativa undersökningar.  

Innan jag hade läst ur Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter hade jag gjort så som 

det står i boken, med vad man inte skall göra. Jag hade för många frågor med i min 

enkätundersökning om sagoläsning i hemmet. Jag fick tänka om - efter råd från boken ”fråga inte 

om mer än vad som är absolut nödvändigt” (Hartman 2003, s.34) Jag tar till mig rådet från 

boken: Att allför många frågor gör den tillfrågade ouppmärksam eller mindre villig att samverka. 

Jag var också noga med att inte lämna ut min egen mail adress eller telefonnummer på 

enkätundersökningen för min egen skull. Utan jag valde att skriva ner mitt telefonnummer till 

min förskola där jag arbetar som barnskötare, efter att ha haft samtal med mina kolleger om det 

var okey att få göra det. Jag tänkte att jag vill ha etiska övervägande för min egen del också  

- som för mig innebär privatliv, jag inte vill släppa in föräldrar i mitt privatliv. 

Före intervjuerna sammanställdes frågeställningar. Genom att ha läst ur Etnografi i klassrummet 

där det står i texten, om frågebatteri av frågor. Som successivt i den fortlöpande analysen - under 

studiens gång - korrigeras till det slutliga undersökningsproblemet.  Där etnografen önskar och 

försöker förstå människors tankar eller uppfattningar med fenomen i människans omvärld. 

(Kullberg 1996, 2004, s.15) 

I Forskningsmetodikens grunder kan man läsa om frågornas ordning och formulering. Vanligast 

är att börja med sitt sökande - om den information som behövs och avsluta sitt forskande 
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neutralt.  Att lämna utrymme för kommentarer kring sitt sökande, som upplevs betydelsefullt för 

respondenterna. (Patel och Davidson, 2003, s.73) 

4.1 Förskolan 

Kvalitativ undersökning har gjorts genom två enskilda intervjuer med två förskollärare. På en 

stor förskola med fem avdelningar. Jag valt att hålla mitt fältarbete på ett litet område för att söka 

en rimlig sanning om och hur sagan används på en av dessa avdelningar på förskolan. Till hjälp 

gjordes en ljudinspelning av samtalen med de två pedagogerna. Med hjälp av följdfrågor i min 

intervju om ”Hur går man till väga på en förskola? “Hoppas jag att en rimlig sanning om 

förskollärarens roll och sagans vara, är den berikad eller håller den på att tonas ner i samhället? 

På så vis gav förskollärarna en bild av - sagans vara eller icke vara i barnens vardag. 

4.2 Hemmiljön 
En kvantitativ undersökning för att mäta barnens sagoläsning i hemmiljön gjordes. Ett 

frågeformulär delades ut till hemmiljön som besvarades och sedan redovisas i tabeller. Se bifogat 

frågeformulär till hemmiljön (bilaga 2). Undersökningen gjordes efter intervjuerna av 

förskollärarnas oro att sagan håller på att minskar i hemmiljön. Det var totalt 25 stycken enkäter 

som delades ut och jag fick tillbaka 10 stycken enkätsvar. På så vis hjälpte barnens förmyndare 

mig med att svara hur ofta sagan läses eller berättas i hemmiljön. Bortfallet på 15 enkätsvar beror 

troligen på föräldrarna stress vid hämtning och lämning. Där av antas resultatet kunna ge en bild 

om hur det ligger till med sagor i barnens hemmiljö. Ingenting tyder på att resultatet skulle bli 

annorlunda om alla valt att svara. Urvalet på 25 eller 10 enkäter är fortfarande en så pass litet att 

resultatet inte kan sägas gälla med säkerhet, där emot ges en indikator på hur det kan fårhålla sig. 

För en studie med mer exakthet krävs betydligt fler svar, det har dock inte varit möjligt eftersom 

tidsramen för arbetet varit begräsad. 

Förskollärarna hjälpte mig med att skriva om min kommande enkätundersökning i deras 

Händelseblad 2013-03-12 som ett förberedande om min undersökning om sagan. De skrev citat 

”Laila på xxx har intervjuat oss om hur vi jobbar med sagor på förskolan och nu skulle hon vilja 

ha hjälp av er föräldrar att svara på några frågor. Det är helt anonymt och det är till hennes C 

uppsats i skolan. Det kommer att sitta frågor i klädnyporna och när ni svarat så lämnar ni in dem 

till oss”.  
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4.3 Biblioteket 
En kvalitativ undersökning har gjorts i en intervju på ett mindre bibliotek med en bibliotekarie. 

Till hjälp gjordes en ljudinspelning med att spela in samtalen. Genom intervjun framkom 

bibliotekets engagemang i den sociala miljön för barnen - med sagans värld.  

Jag hade förberett mig med boken Forskningsmetodikens grunder och hur man kan gå till väga 

för att planera för sitt fältarbete med sin intervju.  

Personer som ska besvara frågorna har på ett eller annat sätt blivit utvalda och kan 

förmodligen inte alltid se nyttan med att besvara frågorna. Det är därför viktigt att 

vi försöker motivera dessa personer på de olika sätt som står till buds. (Patel & 

Davidson, 2003, s. 70.) 

Jag kände verkligen att jag behövde motivera bibliotekspersonalen med att ha ”blivit utvalda” 

och ”motivera dessa personer” när jag ringde till biblioteket första gången med min önskan, att få 

göra en intervju med en bibliotekarie. Tvekandet kom fram troligen efter det att jag berättade om 

min utbildning som ligger i Stockholm och inte i denna småstad som biblioteket ligger. Jag fick 

motivera och la fram min önskan om en professionell bibliotekarie och på så vis kände hon sig 

troligen utvald och hjälpte mig till den rätta kollegan som arbetar med och har mest kunskap om 

barnlitteratur.  Jag bokade tid med kollegan och hon sade själv till mig att vi skulle få sitta ostört 

i ett rum för intervjun.  

Jag bad om att få göra en intervju med bandspelare, att jag enbart har det för min egen del för att 

lyssna av intervjun och att skriva ner allt för att underlätta för mig och mitt skrivande.  

I ”Tanken språket och verkligheten - En bok om vår verklighetsbild och hur den byggs upp. 

Läses i kapitel två om - från erfarenhet till text. I artikeln: On the Dialogic of Fieldwork (1977). 

Påminner Kewin Dwyer om Victor Turners uppmaning, nämligen att forskarens 

plikt är att publicera sina data tillsammans med en så gott som exakt redogörelse 

för hur de kom till. Dwyer menar att detta ofta glöms bort i den typiska proceduren 

att extrahera ”informanternas” kultur från den sociala samvaron med dem.  

(Thurèn, 1995, s.36-37) 
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Han menar att samspelet försvinner mellan intervjuaren och informanten - i den vetenskapliga 

texten och enligt Dwyer borde dialogerna återges i stället för att tolkas. Varför jag vill ha med 

berättelse i ord ”ordagrant” min önskan att få göra en ljudinspelning, så det blir korrekt till min 

intervju som transkriberas.  

Jag presenterade mig med att legitimera mig. Jag berättade också att intervjun är anonym inget 

kommer att lämnas ut. Om man inte vill fortsätta sin intervju - utan ångrar sig är det också bara 

att säga till, då slutar vi. Allt som spelas in kommer sedan att raderas bort.  

4.4 Lekterapin 

Jag har gjort ett studiebesök på ett sjukhus lekterapiavdelning. Besöket var hos en förskollärare 

på med syfte att veta vad ett lasarett har att erbjuda sjuka barn när det gäller sagan. På lekterapin 

får jag kunskapen som behövs om sagans roll för sjuka barn i deras omvärld. Mitt val av ett 

studiebesök på lekterapin, är att jag själv har arbetat på barnklinikerna på ett lasarett och har varit 

delaktig med att transportera sjuka barn till och från lekterapin. Här växte det en önskan för mig 

att få arbeta på lekterapin. För att jag själv fick uppleva ett barns glädje och lycka i den svåra 

stunden. På så vis såg jag hur viktigt det var för barnen att komma till lekterapin. 
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5. Etiska överväganden 

I boken Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter läser man om forskningsetiska 

problem i samband med examensarbete. Varje människas rättigheter skall skyddas i 

forskningssammanhang mot skada, förödmjukelse, kränkande behandling eller med ett annat 

obehag ”Detta gäller forskaren inför åtminstone fyra krav när material ska samlas in från 

uppgiftslämnare eller försökspersoner” (Hartman 2003, s. 129). 

Dessa fyra krav är: 

1) Öppenhet med samtycke från informanten. Allt som spelas in kommer sedan att raderas bort. 

Jag berättade om man inte vill fortsätta sin intervju - utan ångrar sig är det också bara att säga 

till, då slutar vi efter önskan ”samtyckeskrav”  

2) Självbestämmande för de medverkande. Jag behövde inte be om ett ostört rum då 

informanterna hade redan planerat in samtalsrum för att bli intervjuade. Det är för oss bådas 

skull, främst för att inte den intervjuade, ska behöva riskera att bli störd utan han eller hon ska få 

den tid som behövs för att svara. ”konfidentialitetskravet”  

3) Allt skall behandlas konfidentiellt. Det är viktigt att informanten känner sig såväl bekväm som 

trygg under intervjun. ”tystnadsplikten”  

4) Beträffande forskningsmaterialets användning. Mina intervjuer handlar om enskilda 

förskollärare och bibliotekarie som enbart skall användas i forskningens ändamål. 

”nyttjandekravet”  

I Den kvalitativa forskningsintervjun står etiska frågor kring intervjuandet och vikten om 

information med samtycke som blir till moraliska frågor: Som för mig som intervjuare ställde 

redan från början av undersökningen - enligt råd från metodboken om vikten av informerat 

samtycke tillexempel med min ljudinspelning. Informanterna skall känna trygghet så 

intervjuerna är anonyma. Varken stad, förskola eller namn på personerna skall vara tillgänglig 

allt är helt anonymt. (Kvale och Brinkmann 2009, s.77-78) 
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5.1 Etiska överväganden på lekterapin 

Jag hörde mig först för med en önskan att få göra en prao dag på lekterapin, men tyvärr så 

nekades det på grund av etiska överväganden. Det handlar om barnens anonymitet på ett sjukhus, 

barnen skall känna trygghet speciellt när det är sjukt.  

Jag tänker på vad förskolläraren på lekterapin berättade för mig: Att lekterapin är en frizon på 

sjukhuset. Det skall vara en trygg miljö där barn och ungdomar och deras familjer kan leka, 

skapa och koppla av utan främmande människor omkring sig.  

De kan uppleva sådant som är skrämmande och svårt när de vistas på sjukhus med all 

främmande sjukhuspersonal. Och med den nya miljön som delas tillsammans med andra sjuka 

barn med familjer.   

5.1.1 Regelverkets påverkan 
Språk som i dag är utdöende, minoritetsspråk har getts särskilda rättigheter av Sveriges riksdag i 

dec 2005 en samlad svensk språkpolitik. De som använder finska, jiddisch, meänkieli, samiska 

och romani chib. Har i dag särskilda rättigheter som till exempel: Kontakt med den svenska 

myndigheten - att få rätten till att utveckla och bruka det egna modersmålet. 

(http://www.sprakradet.se/minoritetespråk) 

För lekterapin gäller lagen som kan läsas i deras folder. Med information från Föreningen 

Sveriges Lekterapeuter. För barn och ungdomar: 

Lekterapin är en lagstadgad rättighet enligt 

 Skollagen 2a kap 4§ 

 Skollagen 2b kap 4§ 

Barn och ungdomar på sjukhus har rätt till en konkret information om sin 

behandling enligt  

Hälso-och sjukvårdslagen 1982:763 19§ 

Lekterapiverksamhet på sjukhus får också stöd enligt FN-konventionen om barns 

rättigheter och på NOBABs standard.  Egen punkt efter etiska överväganden? Kolla 

om det passar in där. 
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6. Resultat 

Resultaten för studien presenteras här uppdelade i fyra avsnitt, förskolan, hemmiljön, biblioteket 

och lekterapin. Ett underavsnitt avseende miljön på lekterapin finns även med i detta kapitel.  

6.1 Förskolan – Förskollärarnas syn på sagan 

Intervjuerna genomfördes med de två förskolelärarna och vid båda intervjutillfällena var 

startfrågan: sagans vara eller icke vara i förskolan. Hur ser du på det?  

Förskollärare ett svarade:  

Sagor är jätte viktigt! Framför allt att vi behåller de gamla sagorna. Alltså vi tänker på 

bröderna Grimm och HC Andersen. De ä alltså en sagoskatt som vi har – som vi är 

skyldiga att behålla och förmedla till våra barn. (Muntlig förskollärare ett) 

Förskolläraren ett tycker att sagorna synliggörs dåligt på förskolan. Pedagogerna berättar för 

barnen att de ska i väg till biblioteket eller att de läser saga. Böckerna står synliga i bokhyllan 

och de ligger framme efter barnens egen läsning. Här läses sagan efter maten eller på den 

gemensamma samlingen. Förskolläraren ett påstår att börjar man inte med sagor så har det visat 

sig att barnen får svårare med läsning. 

Mest uppskattat av barnen är läskiga sagor som handlar om spöken, vålnader, häxor eller 

dinosaurier. Hon säger att djurböckerna är vällästa och här tas matematiken till vara med storleks 

begrepp om djuren. Hon säger att perspektivet på sagan interkulturellt sätt har varit bristfälligt 

men de berättas noga att den här sagan är en gammal folksaga från Kina. De försöker också få 

tag i böcker på barnens språk. 

De tips förskolläraren ett ger ut är att man alltid bör ha läst sagan innan man läser den för barnen. 

Det berättas också att det är viktigt med ”hitta på sagor” och då gärna tillsammans med barnen. 

Och att man använder sig av olika röstlägen från viskning till skrik. Den förändringen som ses är 

att en viss oro finns att god natt sagorna för barnen har minskat. 

Förskolläraren två tycker att sagan är oerhört viktig, dels för att det är kul och att man kan nå 

fram till barnen med något speciellt budskap tillexempel.  
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Om det förekommer om några kränkningar eller om det varit någon dispyt eller någon 

argumentation barn emellan, man kan nå fram väldigt mycket. (Muntlig förskollärare två) 

Det berättades om konfliktsituationer och att synliggöra det hela med dramateater som blir mer 

påtagligt för barnen, än att bara prata om det.  

Förskollärare två tycker att sagorna synliggörs sämre på förskolan men att de fotar barnen om de 

har dramatiserat eller upprätt för att sätta in i deras portfoliepärm. Ibland finns fotografier 

uppsatta i hallen för föräldrarna. Mest uppskattat för barnen är när man berättar sagan fritt utan 

bok. Framförallt när man använder små figurer då sitter barnen trollbundna och lyssnar på sagan. 

Interkulturellt sätt säger förskolläraren att sagor från andra länder synliggörs för barnen med att 

berätta. ”Vi har kartor som vi visar att här bor vi och nu ska jag berätta en saga som kommer 

ifrån Kina och det landet ligger här borta”. (muntlig förskollärare två)   

Förskolläraren två berättar att förändringar om sagan oftast beror på pedagogernas engagemang 

och att man har olika kollegor. Förskolläraren menar att man är duktig på olika områden inom 

sagans värld. 

Förskollärare två tipsar att biblioteket har bra böcker och att det finns bra sidor på nätet. Hon 

berättar att Eva och Sten Lövman har inspirerat henne med musik och saga. Eva är gammal 

förskollärare och Sten tror hon är musikpedagog. De har åkt runt och berättat sagor från olika 

kulturer för att inspirera pedagoger och enligt förskolläraren två blir man helt fascinerad över 

deras arbete. 

Förskolläraren två gav ut tips om en bokserie med folksagor som finns att låna på biblioteket från 

bokförlaget En bok för alla – sagor att läsa å berätta. Förskolläraren sade att det är små korta 

sagor som är ganska lätta som vuxen att plugga in och lära sig utantill. För att sedan kunna 

berätta det fritt till att ha kontakt med barnen och titta på dem, samt att använda rösten som är 

viktigt. När det är skrikigt kan man gärna höja rösten lite grann och är det glatt och spralligt - så 

använder man rösten på det viset. 

6.2 Hemmiljön  

För att få en rimlig sanning om förskolläraren påstående med sin oro ”att sagoläsning, god natt 

sagorna för barnen har minskat” (muntlig förskollärare ett) har ett frågeformulär lämnats ut till 
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förskolebarnens hem för att få veta hur det är med sagan i barnets hemmiljö. Med tio svar av 

tjugofem från enkätstudierna är resultatet följande. Sagor läses av en övervägande majoritet av 

föräldrarna regelbundet på helgerna och flertalet av föräldrarna tycker att det är viktigt och att 

sagan berättas muntligt. De flesta går även till biblioteket med barnen. Exakt fördelning av 

svaren visas i tabellerna nedan. Av 25st enkäter till hemmet, fick jag svar av tio så helhetsbilden 

kan inte sägas med säkerhet, däremot ger resultatet en antydan om hur det ser ut i barnens 

hemmiljö. 

Tabell 1.1 – Sagor i hemmiljön 

Enkät fråga JA NEJ  
Antal 
svar 

 1 Läses sagan i hemmet 8 1         9 
2 Läses sagan regelbundet 6 4      10 
3 Läses sagan enbart på helger 8 2       10 
4 Läses sagan enbart under               
arbetsveckan, måndag till fredag?  1 9       

10 

 5 Läses sagan varje dag? 3 7       10 
6 Hur många dagar i veckan läses 
sagan? ---  --- 

10 

 7 Tycker ni att det är viktigt med 
högläsning för barnen 9 1       

10 

8 Berättas sagan muntligt för 
barnen? 7 3      

10 

9 Går ni till biblioteket med 
barnen? 8 2      

10        

 
Tabell 1.2 – Sagor i hemmiljön 

Fråga nummer 6 
Hur många dagar i veckan 
läses sagan? 

Antal 
svar Procent

En till två 3 30% 
Tre till fyra 1 10% 
Fem till sex 5 50% 
 Sju 1 10% 

                         

6.3 Biblioteket  

Tanken att kontakta biblioteket kom efter att ha intervjuat förskollärarna och frågan om 

bibliotekets närvaro i den sociala miljön till förskolan. Jag ville efter det få mer vetande om vad 

som erbjuds om sagan för barn på ett bibliotek. Jag gjorde sedan en intervju på ett bibliotek med 
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en bibliotekarie. Syfte var att ta reda på vad ett bibliotek har att erbjuda om sagan i den sociala 

miljön och då framförallt förskolan, men även på biblioteket. Jag ville också veta vad för slags 

sagor det finns på ett bibliotek. För att få svar på det gjorde jag en intervju.  

Jag började med att fråga om sagan erbjuds till barnen här och hur? Det vi har gjort under en 

period kanske ett år, som var väldigt populärt är med storbildsagor. Här har vi gjort en Power 

Point - till att visa bilder från böcker och så läser vi sagan till. Då har det varit ganska många 

förskolor som har kommit på det. 

De erbjuder sagor för nästan nyfödda barn med ett samarbete med barnavårdscentralen (bvc). 

Föräldrar bjuds in till gemensamma föräldragrupper tillsammans med en bibliotekarie. 

Bibliotekarien berättade att det är hon själv för det mesta som har dessa träffar för att hon tycker 

det är roligt att jobba på det viset. Det berättades om hur viktigt det är att läsa för barnens 

språkutveckling. De berättar lite om läsning för föräldrarna att läsa på olika sätt och ge ut lite 

boktips. Biblioteket ger ut lite rim och ramsor och kan läsa enkla pekböcker tillsammans med 

föräldrar och barn under dessa föräldraträffar. Många barn reagerar väldigt positivt och 

föräldrarna inspireras att läsa sagor för sina barn redan när de är små. 

Bibliotekarien berättade om Daisy böcker. Det är böcker för dem som har läs och 

skrivsvårigheter. Dessa böcker finns på en speciell hylla som kallas för äppelhyllan, en hylla med 

lättlasta böcker. 

Interkulturellt sätt berättade hon att de har bilderböcker på de vanligaste språken i bibliotekets 

närmiljö. De har några bilderböcker med bildskrift och det finns också sagor som är inlästa på en 

skiva så att man kan lyssna på dem tillsammans med en bok. 

De berättas att de senaste dagarna så har de lyft fram bilderböckerna på andra språk för att göra 

dem mer synliga och de funderar på hur de ska få till ett bilderboks tråg, som barnen kan stå och 

bläddra vid. De planerar att lyfta fram de utländska bilderböckerna så det skall vara tillsammans 

med de andra bilderböckerna, då de i dagsläget är svårhittade på biblioteket.  

Bibliotekarien berättar att huvudbiblioteket har CD-skivor med andra språk så dem kan man 

alltid låna hit för den som vill. På så vis har de tillgång till fjärlån emellan biblioteken. Musik 

och språkskivor efterfrågas oftast faktiskt från förskolor, just för att de jobbar med andra 
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kulturer. Hon berättar också att det finns en film som heter ”how you kids”, som inspirerats från 

olika delar av världen.  

6.4 Lekterapin 

Här på lekterapin har sagan en viktig roll för läkande för alla barn. Allt som finns på förskolor 

och bibliotek - finns här också. Den skillnad som finns är inköpet av böcker, som på lekterapin 

har de flesta böckerna med sjukhus och sjukdomar att göra, som barn kan tänkas hamna i. 

Ett studiebesök gjordes med hjälp av en förskollärare på ett lasarett (lekterapin). 

Den förskolläraren som tog emot mig berättade att på lekterapin arbetar tre stycken förskollärare 

som lekterapeuter, de arbetar med lekterapi som har ett mål att utgå från det friska hos barnet och 

ge dess möjlighet till utveckling genom lek, drama, saga, musik och olika skapande tillsammans 

med pyssel. Varför det är förskollärare som arbetar på lekterapin är just för att de har kunskapen 

om det friska barnet. Här utgår man från att barnet skall bli friskt då är det bra att man har 

kunskapen om friska barn. Förskolläraren berättade att sjuka barn och ungdomar måste få tillfälle 

att utvecklas och stimuleras precis som friska barn och ungdomar. Att kunna hämta krafter i 

samband med sjukhusvistelsen. På lekterapin får barnen bearbeta sin rädsla med det som varit 

jobbigt som till exempel med sprutor. 

6.4.1 Miljön på lekterapin 

Lekterapin ses som en frizon här erbjuds en planerad innemiljö med olika rum för olika 

aktiviteter. När man kommer in från den stora entrédörren så ser man först barnböcker som finns 

tillgängliga och läsbar information om sjukhuset, lekterapin … Sedan stora lådbilar som 

brandbil, polis, en rosa bil som står parkerade mot väggen och som alla nyligen är bortskänkta 

till lekterapin. 

På vänster sida ligger det största rummet med lek för barnen. Här kan man känna och uppleva 

sommaren med sandlek mitt i självaste vintern. Här finns också tillgång till lek för leksaksaffär 

med kassa och mat. Sjukhushörnan med operationskläder, operations bord och kuvös, 

sjuksköterskekläder och doktorskläder med nålar, stetoskop med stickdocka och vanliga dockor. 

Maskeradhörnan med kläder till polis, brandman, spiderman, hjältar, prinsessor och prinsar. Alla 

möjliga tänkbara leksaker för barn i alla åldrar.  
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Det finns kasperdockor som används som i de klassiska sagorna som till exempel rödluvan. 

Gärna sagor med motstridiga känslor som att vargen är farlig och rödluvan snäll. Här hjälper 

sagor till med att ge barnen en rollek med sagan att kunna spegla sig in båda rollerna med ens 

egna känslor som vargen och rödluvan. På så vis hjälper sagan till med en bearbetning. 

Ett till stort rum som är ett fikarum för anhöriga med tillgång till spis för enklare matlagning och 

för lek med barbiehus med möbler kläder, skor, Barbie bil. 

I ett annat rum finns det tillgång till vattenlek och jag ser trehjulingar parkerade nära altandörren 

för utelek till en stor lekpark med gungor och lekhus. De berättades att på sommaren finns en 

uteplats med trädgårdsmöbler, gräsmatta med träd och buskar. Samt asfalt för cykling.  

Längst in ligger skapanderummet där det pysslas med papper sax, paljetter och lim, vattenfärg, 

kritor, bord och staffli att arbeta på. Det finns en snickarbänk med verktyg och trä att snickra 

med och en drejskiva med lera som barnen också fäster papper på och låter handen vara stilla 

med en krita för att sedan bilda cirklar på cirklar med många vackra färger. Förskolläraren 

berättade också att lekterapin erbjuder skapande av musik. 

Här berättade förskolläraren att barnen gärna skriver sagor i verkstan, då används gärna glitter 

och vanligt är att göra egna sagoserier som får sekvenser till längre sagor. Vissa barn fortsätter 

med sitt arbete med sin saga i flera veckor. Barnen kan åka hem och vara hemma en längre tid 

och kommer sedan tillbaka för ett återbesök. Då har det visat sig att de tar fram sitt arbete igen 

för fortsatt arbete med sagan.   

Allt som tänkas kan finnas på en förskola - finns här och lite till. Lekterapeuter är förskollärare 

eller fritidspedagog ofta med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Lekterapilokaler finns på 

barn- och ungdomskliniker.  

Man kan också läsa i broschyren om lekterapin att lekterapeuten utgår från det enskilda barnets 

och ungdomens språk och stödjer dem att kommunicera. Lekterapin köper in och lånar som gott 

som alla tänkbara barnböcker som kan finnas om sjuka barn - med olika sjukdomar och sjukhus. 

Det berättades också att lekterapin köper in böcker till presenter till barn som fyller år för att 

stimulera barnen till läsning.   



 

25 
 

Förskolläraren sade att barnen ger uttryck för sina behov och känslor genom sitt sätt att leka och 

med att bearbeta med sådant som de har varit med om. De bearbetar sina upplevelser och får 

hjälp att förstå och hantera sin verklighet. Barn kan uppleva sådant som är svårt och 

skrämmande. Det är här sagan har stor betydelse att kunna stärka ett barn mellan fantasi och 

verklighet. Det finns barn som först klär på sig sin spiderman dräkt och efter det vågar gå in till 

sjukhusvrån för lek med sjukhus. Genom att kunna visa sin styrka som spiderman att sticka 

nallen eller dockan.  Med nål och dropp till lek tas ångest ut med sin bearbetning med dåliga 

minnen med smärta av tillexempel provtagning med hjälp av nålar.  

Förskolläraren berättade att interkulturellt sätt så sköter föräldrarna själva om den biten - med att 

läsa för sina barn på sitt hemspråk. Föräldrar har berättat att de aldrig brukar läsa saga för barnen 

i sitt hemspråk hemma - men nu när barnen blir inlagda på sjukhus så efterfrågas det av barnen 

själva med hemspråkets barnböcker. Dessa barn som är tvåspråkiga eller fler språkiga vill på 

detta vis komma sina föräldrar närmare, med att känna en trygghet med att höra sagan berättas av 

sina föräldrar med sitt hemspråk.  

Många gånger sitter barnen, stora som små i sängen, med föräldern och lyssnar på sagor. Då 

också barnsliga sagor - som ger det sjuka barnet lugn och ro med att höra en saga som de känner 

igen. Förskolläraren sade att troligen orkar inte sjuka barn lyssna på nya sagor för då krävs det så 

mycket koncentration av dem till att orka förstå och höra sagan och det finns det inte kraft till att 

göra för det heller när barnen är sjuka.  Barnen tillåter sig vara små. 

Förskolläraren berättade också att barnen gärna vill ha sagan läst för sig, då gärna för sina 

föräldrar och gärna med enklare sagoböcker med bilder - än med en tjock kapitelbok. De är 

föräldrar som aldrig läser för sina barn, men gör det här på lasarettet när barnen är sjuka. Barnen 

söker sig till avkoppling med sagoböcker och med närkontakt - av de sina nära och kära. Att 

kunna sitta tillsammans för högläsning. Barnen ses också läsa för sina föräldrar. 

Böcker finns det mycket av på sjukhus. Både för barn och ungdomar hos lekterapin och på 

avdelningarna - samt bokvagnen som kommer regelbundet runt till alla avdelningar. Böcker 

bearbetar det som varit jobbigt för barnen, det kan vara sprutor, personal som syster eller läkare. 

Förskolläraren sade att sjukhustiden är ett gyllene tillfälle att vara nära sitt barn. Följa med 

vardagen till i den här situationen. Sjukhusvistelsen är en liten värld nära mor och far som är 



 

26 
 

guldvärd. Det finns böcker i alla rum och vill barnen så får de låna upp böckerna från lekterapin 

till sin barnavdelning, det går även bra att reservera böcker som inte finns tillgängliga. 

Förskolläraren berättade om en rullande sagovagn som kommer till barnavdelningar en gång i 

veckan med en sagotant som berättar olika korta sagor som ligger i olika fack på vagnen, se figur 

nummer 1. Denna vagn har inget med lekterapin att göra utan den drivs med hjälp av fondmedel.  

Det berättades också om två clowner som går runt till alla sjuka barn på barnavdelningarna två 

gånger i veckan för skratt med skoj och bus de sponsras av olika föreningar. 

         

Figur nummer 1.  Sjukhusets sagovagn.                                      

 

7. Analys och diskussion 
I följande avsnitt analyseras samband och påverkan för de olika miljöerna i barnens vardag. 

I Söderblom (1995) kan man läsa om folksagor som konstsagor vilka berättats i århundraden. 

Var sagorna ursprungligen kommer ifrån eller vem som är original författare förblir en 

hemlighet, men de är en del av ett gemensamt kulturarv. Några sagor kommer från andra 

europeiska länder, nordiska och tyska folksagor samt även sagor från fjärran länder finns att läsa. 

Författarens förhoppning är att boken skall läsas som underlag för berättande. Så visst är denna 

bok en sagoskatt – så som förskolläraren ett påstår ”Sagor är jätte viktigt! Framför allt att vi 

behåller de gamla sagorna alltså vi tänker på Bröderna Grimm och HC Andersen. De ä alltså en 

sagoskatt som vi har – som vi är skyldiga att behålla och förmedla till våra barn”. (muntlig 

förskollärare ett) 
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I lekens värld av lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson, som är proffessor emerita vid 

Lärarhögskolan i Stockholm, föreläsare och författare. Kan man läsa vad Einstein lär ha sagt ”för 

att bli en bra forskare behöver man höra många sagor”( Knutsdotter Olofsson 2003) Vilket det 

också görs på den undersökta förskoleavdelningen. Här flödar det av sagoläsning i fantasins 

värld både med inlevelse och i berättandet form med gamla som nya sagor.  

Förskolläraren två – berättar hur förskollärarna använder sagan till hjälp för att synliggöra 

känslor och frågor som berör likabehandlingsplan eller läroplanen om kränkning och mobbning. 

Här kan dilemmat tas upp som kom fram i barngruppen och som sedan spelas upp i dramateater 

som saga.  

När jag läser Knutsdotter Olofsson (2003) får jag en känsla av att pedagogernas förhållningssätt, 

påverkar barnens förståelse med respekt till rättigheter och skyldigheter. En demokratisk förskola 

som Svejserdalen eller i samhället är pedagogerna viktiga förebilder för barnen. Med sagans 

hjälp tydliggör de också det genom den vardagliga vistelsen på förskolan med att ge ut ansvar 

och intresse hos barnet, som lär in med hjälp av sagan de vill efterhärma vad de vuxna gör. 

I Bettelheim står att man ”bör man hellre berätta den än läsa den högt”. Det är också så jag tolkar 

förskolläraren tvås råd att göra ”Det tycker jag är oerhört viktigt så man inte bara monotont läser 

eller berättar en saga”. (muntlig: förskollärare två)  

Man kan också läsa vidare i boken viktigt är ”Att berätta en saga med annan avsikt än att berika 

barnets erfarenheter är att göra sagan till en sedelärande berättelse, en fabel … talar till barnets 

medvetna jag” (Bettelheims 1978) 

Bettleheim ger samma råd som förskolläraren ett: Att berätta sagor ”bör man göra det med 

engagemang, med känsla både för sagan och för barnet som hör på, man måste leva sig in i vad 

sagan kan betyda för barnet” (Bettelheims 1979 s. 181) Förskollärarens råd som var “Att man 

verkligen intonerar och är med sagan” (Muntlig: Förskollärare ett)  

Söderblom tar upp många sagor och i första hand folksagor sagor som berättats för alla. Man 

känner inte till vem som var original författare från början eller vem som var den ursprungliga 

upphovsmannen och varifrån eller vilket land som sagan kommer ifrån. De är såkallade anonyma 

och tillhör ett gemensamt kulturarv, som fortfarande har mycket oanat mycket att ge oss. 

(Söderblom 1995) 
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När det gäller sagornas anonymitet så tillhör de ett gemensamt kulturarv som sagor från andra 

länder - inte bara svenska sagor. Sagorna kommer från andra europeiska länder, nordiska och 

tyska folksagor - även sagor från fjärran länder och passar fortfarande på 2013-talet till det 

interkulturella med mångkulturella lärandemiljöer. Förskolor i Sverige har på så vis alltid haft 

interkulturellt med i sagans värld till barnen.  Utan att riktigt tänkta på vad vi läser för saga och 

dess historiska bakgrund. Nu synliggörs det bättre för barnen, som framkom i intervjun med de 

två förskollärarna, som berättar för barnen att dessa sagor kommer ifrån ett vist land ”till 

exempel från Kina” och dessutom visar landet på kartan.  

7.1 Förskolan   

Min studie går ut på att få ett vetande om sagans vara eller icke vara på en och samma 

förskoleavdelning. Resultatet av intervjuerna med de två förskollärarna på förskolan visar både 

likheter och olikheter med skillnader i deras personliga intresse för sagans roll i förskolan. Båda 

förskollärarna har stor inlevelse med sagans roll som viktig och betydelsefull i verksamheten.  

Båda förskollärarna gav mig känslan att böcker och berättande var det väsentligaste, och hur 

sagan förmedlas till barnen med inlevelse till det berättande med drama i tonrösten. 

Förskollärare ett delade med sig betydelsen av att behålla de gamla sagorna som är en sagoskatt 

som vi har skyldigheter att föra vidare till våra barn. Förskolläraren ett använder sig inte av 

flanosagor men berättar gärna fantasi sagor och gör det till barn i alla åldrar. De går tillsammans 

med barnen till biblioteket och lånar böcker samt att de har ett antal böcker själva som de 

använder väldigt flitigt. Både nya och gamla sagor används. 

Förskolläraren två har ett brinnande intresse med sagan för barn. Som är ansvarig pedagog med 

två andra förskollärare (på samma förskola) för den gemensamma fredagssamlingen. Här spelas 

teater upp med sagan tillsammans med alla fem avdelningar med 95 stycken barn i hela huset. 

Förskolläraren två sade också ”Å å man får ju väldigt mycket feedback också, många säger att 

vad duktig du är på berätta och barnen tyckte det är så roligt och då tycker man det är ännu 

roligare och vill berätta mer”. Förskolläraren två har också en önskan om mer samarbete mellan 

avdelningarna med sagan. Hon använder sig av flanosagor och låter barnen lyssna på 

färdiginlästa sagor på band eller CD-skivor. 
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Det berättades att på denna förskoleavdelning så är sagans värld berikad när det gäller 

barnböcker och berättande av fantasisagor, även läskiga sagor. Att sagor hjälper barnen i sin 

läsning med att höra många sagor, nya som gamla sagor med fantasi och inlevelse. 

Förskollärarna är medvetna om det interkulturella i sagans roll och vill gärna lyfta upp 

ursprungslands berättelser. Erkänner själva att det synliggörs dåligt med sagan, men tog till sig 

det hela. Med att få en ny inspiration.  

Att biblioteket används flitigt med regelbunden kontakt nät via mail för kommande teatrar eller 

sångstund.  

Det står i Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad. Under rubrik 2.6 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för 

lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och 

analyseras…(Lpfö 98 reviderad 2010, s. 14) 

Trots att förskollärarna själva erkände brister med sagans närvaro med min oro så kom jag fram 

till att det inte riktigt stämde. Här arbetar man mycket med sagan i förskolan både med 

barnlitteratur och i berättandeform med drama och med besök till biblioteket.  

Samma sak gäller det med det interkulturella i sagorna där pedagogerna tror sig vara dåliga på 

det men här görs sagan hörd, med det interkulturella det har bara inte pedagogerna tänkt på. 

Med dokumentationens hjälp skulle sagan bli mer synlig i verksamheten och pedagogerna skulle 

bli stolta över sitt arbete.  

7.2 Lekterapin 

Vid mitt studiebesök på lekterapin fick jag veta vad ett lasarett har att erbjuda sjuka barn när det 

gäller sagan. Jag fick en kunskap om sagan genom att lyssna och ta lärdom av en förskollärares 

berättelser om sina kunskaper om sjuka barn som berikas med sagor. Här på lekterapin är sagan 

berikad dock främst med lasarett och sjukdomar.  

På lekterapin berättades det om sagans betydelse för barnens hjälp till läkande. Med ett syfte att 

kunna nå barnen i sina kriser genom sagans hjälp. 
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Lekterapin väljer att köpa in barnlitteratur för barn som berör sjukdomar, skador och lasarett. 

Utrymmen för rollek till läkare och sjuksystrar med patienter. Här återberättas sagor om barnens 

verklighet som gör att barnen känner igen sig och kan på det viset få lättare att själva återberätta 

med sin upplevelse till händelserna som barnet brottas med. På så vis återhämtar barnet sin kraft 

med att tillfriskna eller med att förstå sitt eget liv. 

Vygotskij har liknande påstående som ovan om varför lekterapin har skapat sina olika miljöer - 

med fler olika temarum för de sjuka barnen. Hit kommer alla barn oavsett kultur… Alla är här 

lika. Men med sin egen historia som tas på allvar och detta görs genom sagan och lekens värld. 

Sjuka barn och ungdomar får på lekterapin tillfälle att utvecklas och stimuleras precis som hos 

friska barn och ungdomar. På lekterapin kan barnen hämta sina krafter och här kan barnen 

bearbeta sin rädsla. På lekterapin utgår man från det friska hos barnet och ger möjlighet till 

utveckling genom lek, drama, saga, musik och olika skapanden. 

När ett barn kommer hem från ett lasarett från att ha varit borta en länge tid från sin barngrupp 

och missat en hel del gemenskap, är det bra att ha läroplans lilla folder i byxfickan – se nedan. 

Det är mycket att ta in och ta itu med. Med ett barns frånvaro till gemenskap och kanske också 

med ett nytt liv, med sitt nya handikapp? Jag ser sagor som ett hjälpmedel att låna böcker och att 

läsa, att berätta med diskussioner tillsammans med barnen. 

Det står i Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad. Under rubrik 1. Förskolans värdegrund och 

uppdrag – grundläggande värden. 

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 

inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö.  

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på. Människolivet okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 

är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.  
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…Omsorg  om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt 

egna och andra rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar 

sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser… (Lpfö 98 reviderad 

2010, s. 4) 

7.3 Hemmiljön  

Förskollärare ett berättar att de vill förmedla till hemmet att det är viktigt att läsa för barnen och 

att hon hoppas att det görs på förskolorna och att föräldrarna förstår det. Att det pratas om det på 

föräldramöten att det är viktigt att läsa för sina barn istället för att titta på Tv-film…  

Det står i Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad. Under rubrik 2.4  

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska 

därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen… Föräldrarna skall inom 

ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. (Lpfö 98 

reviderad 2010, s. 13) 

Bokpåsen har blivit allt mer populär på förskolorna, till ett samarbete med hemmet. Bokpåsen 

brukar vara en tygkasse som barnen får turas om med under en dag i veckan. Bokpåsen tas med 

hem och hemma väljer barnet en privat bok med sina föräldrar. Boken läses tillsammans med 

föräldrarna och sedan redovisar barnet innehållet till kommande vecka. Detta är ett tydligt 

exempel på samarbete med hemmet. Föräldrarna ges även möjlighet att påverka verksamheten 

eftersom de tillsammans med barnet väljer vilken bok som skall läsas. Bokpåsen är alltså ett 

verktyg för att uppnå detta mål som är angivet i läroplanen. 

7.4 Bibliotek 

Det står i Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad. Under rubrik Förskolans uppdrag s.5 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.                                   

(Lpfö 98 reviderad 2010, s. 6) 

Biblioteket är centralt i barnets närmiljö, med den rikaste största möjligheten att ge ut sagan till 

våra barn. Under förskoletiden har biblioteket en stor roll i förskolan att dela med sig sin 
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kunskap till förskolebarn och pedagoger med fortsatt intresse om sagan. Sagan på biblioteket är 

hela tiden i en pågående, förändrad miljö som ändras efter behov av barnen i dagens vardag. 

När det gäller det interkulturella i sagorna på biblioteket så arbetas det med detta. Det kom fram 

under intervjun att viljan finns och ett pågående arbete om det interkulturella i sagan är ett 

pågående arbete. 
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8. Summering 

Sagan har fått en pågående fas med att synliggöra den för alla barn oavsett etnicitet i förskolan. 

Jag behöver inte oroa mig! Trots att förskollärarna själva först ansåg sig vara dåliga på sagor så 

kom det senare fram under pågående intervju att sagan är berikad i den dagliga verksamheten, 

det är bara det att den inte syns utåt på grund av att den inte dokumenteras synligt till 

allmänheten. Det som saknas med sagan är att göra den synlig för alla i förskolan. 

Dokumentationen av sagans närvaro måste stärkas, sagan är redan involverad på ett aktivt sätt i 

förskolan men det syns inte utåt.  

Kunskapen om sagor ges också ut till barnen i deras närliggande hemmiljö med hjälp av 

bibliotekets samarbete med det sociala livet tillsammans med BVC, öppna förskolan, 

föräldragrupper, förskolor. Det som erbjuds om sagan i barnens vardag är: 

• Barnens eget intresse med att söka sig till böcker enskilt eller i grupp för diskussioner. 

• Berättande och läsande pedagoger. 

• Drama sång stund tillsammans med alla barnen och vuxna på förskolan. 

• Utflykter till biblioteket för lån av böcker eller lyssnande till sagor på biblioteket. 

Jag känner också en stor respekt för vår nya läroplan, men i frågarsätter varför inte sagan har lika 

stor status för regeringens mål som så många andra teman i läroplan har fått. Jag tycker sagan 

ska styras in tydligt med sitt namn ”Sagan” i läroplanen, det måste finnas med tryckt i 

läroplanen, för det saknas. 

Lika som i temanamnen med: Leken, miljön, natur, språk, hälsan med välbefinnande, bilder och 

texter, rörelse med sång och musik, matematik, växter och djur, bygg och skapande... Listan kan 

bli oändlig men ingenstans står ”sagan” med i läroplanen, det är konstigt när sagans betydelse 

lyfts fram av kända författare, pedagoger, filosofer och i doktorsavhandlingar.  

I stort sett av alla dessa ovan nämnda teman ingår sagan med en hjälpande hand för att kunna 

uppnå läroplanens mål och riktlinjer. Men sagan glöms bort att benämna i läroplanen. Det är för 

mig en förklaring om varför sagan inte alla gånger synliggörs i förskolan, pågrund av vår 

läroplan som inte har gett sagan den status som sagan förtjänar. Sagan är oändlig och är det mest 

mångfalds interkulturella redskap som kan tänkas finnas för alla världens barn. Jag tänker att 
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som blivande förskollärare är det beklagligt att läroplanen diskriminerar sagan på detta vis.  

Jag har också reflekterat över tidigare examensarbeten från Södertörns högskola bland annat om 

sagor… Där det går att läsa om (Lpfö) läroplanens inlägg i olika citat om mål och riktlinjer. 

tillexempel i detta citat nedan av Annika Johansson. 

Något som har central plats i förskoleverksamheten är sagor och berättelser. I många 

förskolor läser man sagor regelbundet. Enligt läroplanen för försklan (Lpfö98) nämns ett 

antal mål som att trygga barnets utveckling och identitet samt förmåga att lära och leka. 

Sagor och berättande kan vara betydelsefulla för att uppnå dessa mål. (Johansson, vt- 

2011)  

Från examensarbetet. Det var en gång… 

- En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning om användet av sagor i förskoleverksamhet. Så 

varför syns inte sagan i texten om den är så berikande för våra barn?  

Tankar som har växt för mig under studiens gång är en vilja att med nya idéer, kring sagan som 

skulle vara intressant att forska vidare om som barnobservationer av barns sagolek eller i barns 

berättande om sagan. Det kan vara min nyfikenhet av barns bearbetning med sina tecknade alster 

inom folksagor som gör sagan till start för ett fortsatt arbete i framtiden som förskollärare.  

Jag har kontaktat skolverket och försökt fått svar på följande frågor. 

1. Varför finns sagor inte med i läroplanen? 

2. Vad krävs för att det ska finnas med? 

3. Kommer läroplanen att förändras och i sådant fall, kommer sagans roll finnas med? 

Idag den 10maj 2013, så har jag inte fått något svar, men förhoppningarna finns kvar om att jag 

iallafall kan få en anledning till varför det inte finns med. 
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9. Slutord 

Så nu tillbaka till mitt syfte: Att få vetenskap om sagans roll efter min oro att sagan håller på att 

försvinna i den dagliga vardagen. Är min oro befogad? Svaren på mina frågor är: Nej, jag är så 

nöjd med mina resultat. Studien visar att sagan är berikad på denna förskoleavdelning och med 

barnens hemmiljö. 
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Bilaga nummer ett 

Intervjufrågor till förskollärarna - på samma förskola. Båda intervjuerna varade i åtta 

minuter. 

• Sagans vara eller icke vara hur ser du på det? 

• Vad erbjuder ni barnen till saga? Är det om böcker? Kan det vara flanosagor? Hur går ni 

till väga på förskolan? 

• Hur synliggör ni sagan? Dokumentation?  

• Finns det nån interkulturellt sätt? 

• Biblioteket hör dom av sig till er? 

• Vad skulle ni vilja förändra med sagan i förskolan? 

• Ser du någon förändring? 

• Är det någonting som du vill delge mig eller andra om sagan? Några tips eller idéer?  
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Bilaga nummer två 

Frågeformulär till hemmiljön – Kryssa eller ringa in det alternativ som stämmer. 

1. Läses sagan i hemmet?  Ja  /  Nej 

2. Läses sagan regelbundet?   Ja  /  Nej 

3. Läses sagan enbart på helger?  Ja  /  Nej 

4. Läses sagan enbart under arbetsveckan, måndag till fredag?  Ja  /  Nej  

5. Läses sagan varje dag? Ja  /  Nej 

6. Hur många dagar i veckan läses sagan?  1-2  /  2-3  /3-4  /  4-5  /  5-6  

7. Tycker ni att det är viktigt med högläsning för barnen?  Ja  /  Nej  

8. Berättas sagan muntligt för barnen?     Ja  /  Nej 

9. Går ni till biblioteket med barnet?  Ja  /  Nej 

Frågeformuläret sker i anonymitet och skall enbart användas i forskningens ändamål, till mitt 

examensarbete i utbildningsvetenskap C, Interkulturell lärarutbildning mot förskola, 

kombinationsutbildning. Som kommer att redovisas och genomförs i en empirisk uppsats. I 

empirisk undersökning behandlas frågeställningar med direkt anknytning till förskollärarens 

dagliga arbete och till ämnet utbildningsvetenskap. 

Med hjälp av detta frågeformulär skall jag bedöma mitt vetenskapliga arbete om: Sagans vara 

eller icke vara i barnens vardag. 

Jag tackar på förhand och hoppas att så många som möjligt vill och kan hjälpa mig med detta 

frågeformulär. Det skulle betyda mycket för mig - era svar är viktiga till min undersökning. 

Laila tel: xxx             Avdelning: xxx 

Vänligen Laila Wahlman Westby // Lärarstudent vid Södertörns Högskola i Stockholm 

//Handledare Mona Peterson. 
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Bilaga nummer tre 

 

Hej, mitt namn är Laila Wahlman, Studerande på Södertörns högskola - Förskolelärare. 

Jag har några frågor kring den svenska läroplanen. 

 Jag editerar just nu min C-uppsatts och har läst en hel del om Sveriges läroplan. 

Den är detaljrik och väl utformad, men... När jag läser den så hittar jag ingen kommentar 

om vad sagan/sagor har för viktig roll? 

  

Fantasin är som sagt viktig, speciellt för barn. En del av denna fantasi kommer från 

sagor och historier som berättas på bibliotek, Förskolor och hem runt om i hela Sverige. 

Jag tycker därför att det är viktigt att det borde nämnas i läroplanen och att detta ämne - 

Även finns tillgängligt skriftligt. 

Mina frågor  

1. Varför finns sagor inte med i läroplanen? 

2. Vad krävs för att det ska finnas med? 

3. Kommer läroplanen att förändras och i sådant fall, kommer sagans roll finnas med? 

  

Kan ni inte svara på frågorna så får ni gärna hänvisa mig vidare. 

Tack på förhand! Vänligen Laila Wahlman Westby 
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                                    ”Mina vänligaste Tack till er alla” 

 

• Ett stort ”tack” till min son Mathias – 9112 som har stöttat mig i tre års tid med mina 

studier. Samtidigt som han själv läser och studerar på Mälardalens högskola, som tar 

examen sommaren -13 ”kandidatexamen i företagsekonomi”. Det var Mathias som såg 

till att jag sökte till lärarutbildningen och det var han som såg till att jag går i mål med 

min examen. Samt till mina två andra barn Nicklas -90 och Kristina -06 som har stått ut 

med en studerande ensamstående mamma. Kramar/Jag älskar er mamma 49-år. 

 

• Vill också ”tacka” alla lärare jag haft under dessa tre år, ni är helt enastående duktiga och 

ett tack till Södertörns högskola med alla inblandade. Främst ett tack till läraren Christina 

Bergman som inspirerade mig så mycket med sagans roll och kraft, så pass att jag inte 

kunde släppa taget om det och kan ännu inte göra det. Hos mig lever sagan…  

Sedan har vi läraren Lotte Alsterdal med sin akademiska text som envist, envis, envist - 

jobbade med mig ”Tack” och sist men inte minst min handledare i mitt examensarbete 

Mona Peterson som delade med sig sina kloka råd in i det sista med: Sagan – Sagans vara 

eller icke vara i barnens vardag. ”Tack”. 

 

• ”Tack” till mina två handledare under dessa tre år på min arbetsplats. Som är 

Förskollärarna Marie Olsson och Åse Lyttkens. Och till alla arbetskollegor som haft 

förståelse för min frånvaro i arbetstid - på grund av mina studier. ”Tack” 

 

• ”Tack” till alla berörda under mina fältarbeten som ställde upp på min forskning när det 

gäller sagan. De två förskollärarna på förskolan och förskolläraren på lekterapin och till 

bibliotekarien på det mindre biblioteket. Samt till alla föräldrar som svarade på enkäten. 

 

• Sist men inte minst till mina syskon som har förståelse till ”student liv” när det gäller 

olika sorters uppbackning. 

                                                                     

  

Vänligen Laila Wahlman Westby VT-2013 


